ROMÂNIA
JUDEŢUL BACĂU

COMITETUL JUDEŢEAN PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ

HOTĂRÂREA nr. 6 din 05.03.2020

privind aprobarea unor măsuri suplimentare de
combatere a noului Coronavirus
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
25.02.2020;
Având în vedere:
- Ordinul Departamentului pentru Situații de Urgență nr. 1509222/28.01.2020,
privind unele măsuri referitoare la transportul medicalizat al unor pacienți suspecți
de infecție cu noul Coronavirus;
- Dispoziția comună nr. I/1452/31.01.2020 privind stabilirea unor măsuri pentru
prevenirea și protecția personalului MAI, în contextul răspândirii infecției cu
Coronavirus;
- O.U.G. nr. 11 din 04.02.2020 privind stocurile de urgență medicală, precum și
unele măsuri aferente instituirii carantinei;
- Recomandările pentru personalul care lucrează la Serviciul de Ambulanță transmise
de Centrul Național de Supraveghere și Control al Bolilor Transmisibile;
- Ordinul Departamentului pentru Situații de Urgență nr. 1289/23.02.2020 privind
unele măsuri pentru identificarea spațiilor pentru carantină și definirea cazurilor
suspecte (simptomatice și asimptomatice);
- Ordinul Secretarului de Stat Gheorghe Sorescu, nr. 8733/24.02.2020 privind unele
măsuri de identificare și izolare/carantinare a persoanelor suspecte de virus;
- Hotărârea Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgență nr.
2/24.02.2020 privind aprobarea măsurilor necesare creșterii capacității de
intervenție în prevenirea și combaterea infecțiilor cu noul Coronavirus;
- Dispoziția nr. 523/25.02.2020 a Secretarului de Stat, șef D.S.U. dr. Raed Arafat
referitoare la măsurile necesare pentru gestionarea infecțiilor cu Coronavirus pe
teritoriul României;
În conformitate cu prevederile art. 2 lit. a) alin. (1) lit. c) și d) din Ordonanța de
Urgență nr. 21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de
Urgență, cu modificările și completările ulterioare, prevederile art. V, pct. 7 din
Ordonanța de Urgență 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 și ale art. 3 alin. (1) lit. d) din HG nr. 758/2009 pentru punerea
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în aplicare a Regulamentului Sanitar Internațional 2005,
În temeiul prevederilor art. 8^1 și art. 20 din Ordonața de Urgență a Guvernului
nr. 21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență,
aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 15/2005, cu modificările și
completările ulterioare, și ale art. 4 din HG nr 94/2014 privind organizarea,
funcționarea și competența Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgență,
ținând cont de prevederile art. 4 din Hotărârea C.N.S.S.U. nr. 2 din 24.02.2020 privind
aprobarea măsurilor necesare creșterii capacității de intervenție în prevenirea și
combaterea infecțiilor cu noul Coronavirus, precum și în conformitate cu Hotărârea nr.
4 din 27.02.2020 a Grupului de Suport Tehnico-științific privind gestionarea bolilor înalt
contagioase pe teritoriul României și Hotărârea nr. 3 din 28.02.2020 privind aprobarea
procedurii operaționale privind gestionarea cazurilor de infecție cu noul Coronavirus
(SARS CoV 2),

COMITETUL JUDEŢEAN PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ BACĂU
adoptă prezenta
HOTĂRÂRE:

Art. 1. alin. (1) Se înființează Grupul de lucru pentru gestionarea bolilor înalt
contagioase la nivelul județului Bacău, formată din:
- Șef Grup: ec. Alin George Năstasă – director executiv al D.S.P. Bacău;
- Membri: - dr. Popa Adrian – director al SJU Bacău;
- dr . Aura Crețu – Manager general al SAJ Bacău;
- dr. Elena Bilbor – medic șef UPU Bacău;
- dr. Anca Dancău – D.S.P. Bacău;
- dr. Dana Marcu – D.S.P. Bacău;
- dr. Afrodita Muntenașu – D.S.P. Bacău;
- biolog Oana Mocondoi – D.S.P. Bacău;
- col. Ovidiu Cărășel – inspector șef al I.S.U.J. Bacău;
- mr. Alexandru Balica – șef centru operațional în cadrul I.S.U.J. Bacău;
- cms șef Laurențiu Paraschiv – I.P.J. Bacău;
- mr. Andrei Antohe – I.J.J. Bacău.
(2) Se abilitează Grupul de lucru pentru emiterea de hotărâri cu caracter tehnic
operativ. Hotărârile vor fi transmise, în prealabil, instituțiilor interesate pentru a
face modificări și completări în termen de 8 ore;
(3) Grupul de lucru se va întâlni zilnic la sediul D.S.P. Bacău la ora 10:00;
Art. 2. În contextul creșterii riscului de răspândire a infecției cu virusul (SARS CoV 2),
realizarea comunicării publice, la nivelul județului Bacău, se va realiza în baza sistemului
”VOCE UNICĂ” de către Direcția de Sănătate Publică Bacău, după consultarea Grupului de
comunicare strategică;
Art. 3. Monitorizarea telefonică a persoanelor izolate la domiciliu se va face prin grija
medicilor de familie pe baza criteriilor stabilite de către D.S.P. Bacău;
Art. 4. La ședințele Comitetului Județean pentru Situații de Urgență ce au în ordinea
de zi orice fel de activitate legată de prevenirea și combaterea virusului SARS CoV 2 va fi
asigurată convocarea și a doamnei Oana-Daniela Chelaru președintele executiv al
Aeroportului Internațional ”George Enescu” Bacău;
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Art. 5. Secretariatul Tehnic Permanent din cadrul Comitetului Județean pentru Situații
de Urgență va comunica prezenta Hotărâre către toți membrii C.J.S.U. Bacău.

PREȘEDINTELE
Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Bacău

Prefect
Alexandru-Liviu MIROȘEANU

Hotărârea a fost adoptată în plenul ședinței din data de __________ cu majoritate de
voturi, conform procesului verbal nr. __/__________.
Hotărârea nr. 6 din data de 05.03.2020
Exemplar unic
Redactat: Secretariatul Tehnic Permanent al C.J.S.U. Bacău____________
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