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ROMÂNIA 
JUDEŢUL BACĂU 

 
 
 

COMITETUL JUDEŢEAN PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ  
 
                                                                       

HOTĂRÂREA nr. 4 din 24.02.2020  
privind adoptarea măsurile necesare pentru folosirea 

spațiilor destinate carantinării persoanelor cu înalt risc 
de transmitere a infecției COVID 2019 

 

 
Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Bacău, constituit prin Ordinul nr. 451/ 

13.11.2019 al Prefectului Judeţului Bacău, s-a întrunit în şedinţă extraordinară în data de   

24.02.2020; 

Având în vedere: 

- prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul 

Național de Management al Situațiilor de Urgență, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 1/2014 privind unele 

măsuri în domeniul managementului situațiilor de urgență, precum și pentru modificarea și 

completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Național de 

Management al Situațiilor de Urgență,  cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile Hotărârii Guvernului nr. 557/2016 privind managementul tipurilor 

de risc; 

- prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1491/2004din pentru aprobarea 

Regulamentului-cadru privind structura organizatorică, atribuțiile, funcționarea și dotarea 

comitetelor și centrelor operative pentru situații de urgență, cu modificările și completările 

ulterioare; 

- prevederile Legii nr. 95/2006 republicată, privind reforma în domeniul sănătății; 

- prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 11/2020 privind stocurile 

de urgență medicală, precum și unele măsuri aferente instituirii carantinei. 

        

COMITETUL JUDEŢEAN PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ BACĂU 
adoptă prezenta   

HOTĂRÂRE: 
 

Art. 1. Se aprobă folosirea spațiilor destinate carantinării, persoanelor cu înalt risc de 

transmitere a infecției COVID 2019, aparținând Colegiului „N. V. Karpen” din municipiul 

Bacău cu relocarea copiilor cazați și suspendarea cursurilor grădiniței; 

Art. 2. Asigurarea verificării spațiilor destinate carantinării persoanelor de către 

specialiști din cadrul D.S.P. Bacău, din punct e vedere a normelor de igienă specifice (apă 
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potabilă, hrană, energie electrică, energie termică și grupuri sanitare, etc.); 

Art. 3. Activarea Grupului de Suport Tehnic pentru gestionarea situațiilor de urgență 

generate de Epidemii la sediul D.S.P. Bacău;  

Art. 4. Luarea tuturor măsurilor de către D.S.P. Bacău pentru informarea populației în 

vederea prevenirii răspândirii virusului COVID 2019; 

Art. 5. Asigurarea transportului persoanelor carantinate, respectiv a persoanelor 

suspecte a fi infectate cu virusul COVID 2019 cu mijloace aparținând I.S.U.J. Bacău; 

Art. 6. Cheltuielile aferente pentru carantinarea persoanelor vor fi suportate de către 

D.S.P. Bacău; 

 Art. 7. Secretariatul Tehnic Permanent din cadrul Comitetului Județean pentru Situații 

de Urgență va comunica prezenta Hotărâre către Instituția Prefectului – Județul Bacău, 

Consiliul Județean Bacău, Direcția de Sănătate Publică Bacău, Inspectoratul Școlar Județean 

Bacău, Aeroportul Internațional „George Enescu” Bacău și Primăria municipiului Bacău, în 

vederea punerii ei în aplicare.            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PREȘEDINTELE 
Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Bacău 

               Prefect 
Alexandru-Liviu MIROȘEANU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hotărârea a fost adoptată în plenul ședinței din data de 10.02.2020 cu majoritate de 

voturi, conform procesului verbal nr. 3/10.02.2020.   
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