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JUDEŢUL BACĂU 

 

 

 

 

COMITETUL JUDEŢEAN PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ  
                                                                   

HOTĂRÂREA nr. 9 din 27.03.2020  
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   27.03.2020; 

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; 

- Ordonanța militară nr. 3 din 24.03.2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19; 

- Adresa Inspectorului General al Inspectoratului General pentru Situații de Urgență nr. 83929 din 

24.03.2020referitoare la comunicarea furnizorilor de utilități publice/similari din zona de 

competență a inspectoratelor județene, a unor informații din bazele de date cu situația persoanelor 

aflate în izolare în contextul pandemiei 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 Urgență a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Național de 
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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. Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor Bacău, conform atribuțiilor pe care le 

exercită, va face o evaluare a informațiilor din bazele de date cu privire la situația persoanelor aflate în 

izolare în contextul pandemiei COVID-19 și va stabili împreună cu Centrul Județean de Coordonare și 

Conducere a Intervenției Bacău modalitatea punerii la dispoziție a acestor informații, furnizorilor de 

utilități publice sau similari și vor dispune transmiterea datelor conform prevederilor legale; 

Art. 2. La nivelul Comitetelor Locale pentru Situații de Urgență se va identifica bugetul 

necesar astfel încât Unitățile Administrativ Teritoriale care au pe raza lor spitale, personal al 

Serviciului de Ambulanță Județean, al Direcției de Sănătate Publică și al Inspectoratului Județean de 

Jandarmi Bacău, să închirieze spații pentru personalul medical și militar pentru a evita orice posibil 

risc de infectare și răspândire a infecției cu noul Coronavirus. Pentru Spitalul Județean Bacău, 

responsabilitatea este atribuită Consiliului Județean Bacău; 

Art. 3. Se interzice pe toată perioada Stării de Urgență orice debranșare de la utilitățile publice 

la nivelul județului Bacău, până la revenirea la starea de normalitate, indiferent dacă se înregistrează 

consumatori cu restanțe la facturile de utilități; 

Art. 4. Consiliul Județean Bacău va analiza și lua deciziile necesare, prin orice mijloace, în 

ceea ce privește transportul public la nivelul județului Bacău, concomitent cu respectarea prevederilor 

Ordonanțelor Militare nr. 2 și 3 din 2020, referitoare la asigurarea transportului cetățenilor de la și 

către serviciu, până la instituirea stării de normalitate;  

Art. 5. Consiliul Județean Bacău va identifica și va pune la dispoziție Inspectoratului pentru 

Situații de Urgență „Mr. CONSTANTIN ENE” al județului Bacău un autocar pentru transportul 

persoanelor, care urmează a intra în autoizolare sau carantină, repatriate pe aeroporturile din țară sau 

care nu au posibilitatea de transport din alte județe către domiciliul acestora din județul Bacău;  

Art. 6. Secretariatul Tehnic Permanent din cadrul Comitetului Județean pentru Situații de 

Urgență va comunica prezenta Hotărâre către toți membrii C.J.S.U. Bacău, precum și către Unitățile 

Administrativ Teritoriale ale județului Bacău. 
 
 

PREȘEDINTELE 

Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Bacău 

               Prefect 

Alexandru-Liviu MIROȘEANU 
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Hotărârea a fost adoptată în plenul ședinței, în sistem tele-conferință, din data de 27.03.2020 cu 

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

Hotărârea nr. 9 din data de 27.03.2020 

Exemplar unic 

Redactat: Secretariatul Tehnic Permanent al C.J.S.U. Bacău____________ 

 


