ROMÂNIA
JUDEŢUL BACĂU

COMITETUL JUDEŢEAN PENTRU SITUAŢII DE
URGENŢĂ

HOTĂRÂREA nr. 41 din 09.10.2020
privind aprobarea măsurilor suplimentare
de combatere a noului Coronavirus COVID 19

COMITETUL JUDEŢEAN PENTRU SITUAŢII DE
URGENŢĂ BACĂU
constituit prin Ordinul nr. 118/28.02.2020 al Prefectului Județului Bacău,
Întrunit în data de 09.10.2020, în şedinţă extraordinară de lucru, în sistem
audioconferință;
Având în vedere:
- prevederile art. 257 din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 Codul Administrativ;
- prevederile art. 2, lit. a, d şi j, art. 3, lit. a, art. 4, art.7 şi art. 11 din Ordonanţa de
Urgenţă nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de
Urgenţă, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile art. 10 din Anexa 1 – Regulament cadru privind structura
organizatorică, atribuţiile, funcţionarea şi dotarea comitetelor şi centrelor operative
pentru situaţii de urgenţă la Hotărârea Guvernului României nr. 1491/2004 pentru
aprobarea Regulamentului cadru privind structura organizatorică, atribuţiile,
funcţionarea şi dotarea comitetelor şi centrelor operative pentru situaţii de urgenţă;
- prevederile H.G. nr. 557/2016 privind managementul tipurilor de risc;
- prevederile H.G. nr. 782/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul
României începând cu data de 14 septembrie 2020, precum şi stabilirea măsurilor
care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor
pandemiei de COVID-19, cu modificările şi completările ulterioare;
- Hotărârea Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă nr. 43/2020 pentru
stabilirea unor măsuri în domeniul sănătăţii publice;

Hotărârea Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă nr. 47/2020 privind
aprobarea listei țărilor/zonelor de risc epidemiologic pentru care se instituie măsura
carantinei asupra persoanelor care sosesc în România din acestea și stabilirea unor
măsuri în domeniul sănătății publice;
- prevederile Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi
combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;
- prevederile Legii nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătăţii
publice în situaţii de risc epidemiologic şi biologic, ale Legii nr. 95/2006 privind
reforma în domeniul Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile H.C.J.S.U. nr 35 din 30.09.2020 privind aprobarea măsurilor
suplimentare de combatere a noului Coronavirus COVID 19;
- adresa Direcției de Sănătate Publică Bacău nr. 33611 din 09.10.2020 referitor la
situația epidemiologică în funcție de rata incidenței cumulate calculată la data de
08.10.2020, ora 15:00 la nivelul municipiului Bacău;
În temeiul art. 10, alin.3 şi art. 11, lit. a din H.G. nr. 1491 din 2004, privind
structura organizatorică, atribuţiile, funcţionarea şi dotarea comitetelor şi centrelor
operative pentru situaţii de urgenţă, Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă
Bacău, adoptă prezenta:

HOTĂRÂRE
Art. 1 La nivelul județului Bacău:
(1) Se instituie obligativitatea purtării măștilor de protecție în toate spațiile
publice închise și deschise.
(2) În cazul nerespectării acestor măsuri, contravenienții sunt pasibili de
sancțiuni în condițiile legii.
(3) În cazul unei suspiciuni de infectare cu SARS-COV2, persoanele în
cauză se izolează într-un spațiu ales voluntar sau într-o unitate medicală
specializată, după caz, până la primirea rezultatului testului epidemiologic,
comunicând Centrului de Coordonare și Conducere a Intervenției Bacău (CJCCI
Bacău) la numerele de telefon 0747106406, 0756041535, 0747208245,
0753106289, 0748142619, coordonatele de localizare a spațiului de izolare
(adresa).
(4) În cazul în care testul se efectuează la un laborator privat, persoana
testată comunică, după efectuarea testului, de îndată, CJCCI Bacău coordonatele
de localizare a spațiului de izolare ales voluntar (adresa) și se îndreaptă spre
această locație, urmând itinerariul cel mai scurt.
Art. 2 – La nivelul municipiului Bacău, se instituie suplimentar
următoarele măsuri:
(1) Unitățile de învățământ din municipiul Bacău vor efectua cursurile online, potrivit scenariului 3, pe o perioadă de 14 zile, începând cu data de
12.10.2020.

(2) Directorii unităților de învățământ preuniversitar, vor stabili pentru elevii
din anii terminali (clasele a IV-a, a VIII-a și a XII-a) un program de recuperare a
materiei în format „față în față” care va fi implementat, după terminarea perioadei
în care cursurile se vor efectua on-line.
(3) Se suspendă, pe o perioadă de 14 zile, activitatea operatorilor economici
licenţiaţi în domeniul jocurilor de noroc.
(4) Se suspendă, pe o perioadă de 14 zile, activitatea operatorilor economici
care desfăşoară activităţi de preparare și comercializare a produselor alimentare
şi/sau băuturilor alcoolice şi nealcoolice (restaurante, cantine etc.) în spații
interioare.
(5) Fac excepție de la prevederile art. 2, alin (4), operatorii economici care
desfăşoară activităţi de preparare și comercializare a produselor alimentare şi/sau
băuturilor alcoolice şi nealcoolice care deserversc unitățile de cazare specializate
(hoteluri, pensiuni, cămine etc.) pentru persoanele cazate în unitățile respective.
Art. 3 - (1) Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Mr. CONSTANTIN ENE”
al Județului Bacău, va transmite prezenta hotărâre, Comitetului Naţional pentru
Situaţii de Urgenţă, Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă din cadrul M.A.I.,
Instituției Prefectului – județul Bacău, tuturor Unităților Administrativ – Teritoriale
ale județului Bacău, Consiliului Județean Bacău, membrilor Comitetului Județean
pentru Situații de Urgență Bacău, Inspectoratului Școlar Județean Bacău, Direcției
de Sănătate Publică Bacău și tuturor instituțiilor interesate.
(2) Instituția Prefectului – Județul Bacău, Direcția de Sănătate Publică Bacău
și Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Mr. CONSTANTIN ENE” al Județului
Bacău vor asigura postarea prezentei hotărâri pe site-ul instituțiilor.
Art. 4 Cu excepția măsurilor prevăzute la art. 2, alin. (1), prevederile
prezentei hotărâri intră în vigoare la data publicării pe site-urile web ale instituțiilor
prevăzute la art. 3, alin. (2).

PREȘEDINTELE
Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Bacău
Prefect
Sorin – Gabriel AILENEI
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