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ROMÂNIA 
JUDEŢUL BACĂU 

 
 
 

COMITETUL JUDEŢEAN PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ  
                                                                   

HOTĂRÂREA nr. 8 din 23.03.2020  
privind aprobarea unor măsuri suplimentare de 

combatere a noului Coronavirus  
 

Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Bacău, constituit prin Ordinul nr. 118/ 

28.02.2020 al Prefectului Judeţului Bacău, s-a întrunit în şedinţă extraordinară în data de   

23.03.2020; 

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;      

- Ordonanța militară nr. 2 din 21.03.2020 privind măsuri de prevenire de răspândirii  

COVID-19; 

     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 
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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 

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. Consiliul Județean Bacău va aloca fonduri necesare pentru a sprijini Unitățile 

Administrativ Teritoriale din județul Bacău în vederea minimalizării expunerii în afara 

locuințelor a persoanelor în vârstă de peste 65 de ani fără susținători sau alte forme de 

ajutor, în conformitate cu art. 8, alin. (1) din Ordonața Militară nr. 2 din 21.03.2020 privind 

măsuri de prevenire a răspândirii COVID – 19. 

Art. 2. Se aprobă modelul de declarație pe proprie răspundere privind părăsirea 

domiciliului conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre și adeverința eliberată de către 

angajator privind deplasarea angajaților la și de la locul de muncă la domiciliu, conform 

anexei nr. 2 la prezenta hotărâre. 

Art. 3. 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, în sistem tele-conferință, din data de 

23.03.2020 cu majoritate de voturi, conform procesului verbal nr. __/__________.   

Hotărârea nr. 8 din data de 23.03.2020 
Exemplar unic 
Redactat: Secretariatul Tehnic Permanent al C.J.S.U. Bacău____________ 

 


