ROMÂNIA
JUDEŢUL BACĂU

COMITETUL JUDEŢEAN PENTRU SITUAŢII DE
URGENŢĂ

HOTĂRÂREA nr. 42 din 12.10.2020
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 12.10.2020, 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 15 septembrie 2020, precum şi
stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi
combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;
- Hotărârea Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă nr. 43/2020
pentru stabilirea unor măsuri în domeniul sănătăţii 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 Hotărârii Comitetului Județean pentru Situații de Urgență nr. 35
din 30.09.2020 privind aprobarea măsurilor suplimentare de combatere a
noului Coronavirus COVID 19;
- prevederile Hotărârii Comitetului Județean pentru Situații de Urgență nr. 39
din 07.10.2020 privind aprobarea măsurilor suplimentare de combatere a
noului Coronavirus COVID 19;
- prevederile Hotărârii Comitetului Județean pentru Situații de Urgență nr. 41
din 09.10.2020 privind aprobarea măsurilor suplimentare de combatere a
noului Coronavirus COVID 19;
- adresa Direcției de Sănătate Publică Bacău nr. 34081 din 12.10.2020 privind
situația epidemiologică a localităților de la nivelul județului Bacău în funcție
de rata incidenței cumulate în ultimele 14 zile (28.09.2020 – 11.10.2020).
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 Se aprobă actualizarea Listei cu unitățile administrativ-teritoriale

unde incidenţa cumulată a cazurilor de îmbolnăviri cu Covid-19, în ultimele 14
zile (28.09.2020 – 11.10.2020), este mai mare decât 1,5/1000 de locuitori,
anexă la prezenta Hotărâre.
Art. 2 Măsurile stabilite în Hotărârile C.J.S.U. nr. 35/30.09.2020, nr.
39/07.10.2020 și 41/09.10.2020 se aplică în mod corespunzător și la nivelul
unităților administrativ-teritoriale din anexa la prezenta Hotărâre.
Art. 3 În vederea prevenirii și protecției împotriva infectării cu noul
Coronavirus, pentru operatorii economici care desfăşoară activităţi de
preparare și comercializare a produselor alimentare şi/sau băuturilor alcoolice
şi nealcoolice (restaurante, cafenele, etc.), din cadrul unităților administrativteritoriale, unde rata incidenței cumulate a cazurilor de îmbolnăviri cu Covid19, în ultimele 14 zile, este cuprinsă între 1,5 – 3/1000, se impun,
suplimentar, următoarele măsuri:

a) verificarea temperaturii fiecărei persoane care pătrunde în interiorul
clădirii unde operatorul economic își desfășoară activitatea, cu
dispozitive omologate, non-contact, de măsurare a temperaturii;
b) reducerea numărului de locuri și păstrarea distanței între mese în
spațiul interior destinat, pentru a asigura o distanță de cel puțin 2 metri
între persoanele meselor învecinate;
c) majorarea frecvenței acțiunilor de igienizare și dezinfectare a spațiilor
interioare și exterioare pentru servirea clienților, aceste acțiuni fiind
întreprinse cel puțin o dată la 3 ore;
d) operatorii economici sunt obligați să-și procure soluții dezinfectante
pentru persoane și suprafețe, în vederea asigurării obligațiilor prevăzute
la lit. c);
e) suspendarea activității restaurantelor se va face numai după o anchetă
epidemiologică, care să determine acest lucru.
Art. 4 La şedințele C.J.S.U. în care vor fi propuse măsuri referitoare la
funcționarea operatorilor economici care desfăşoară activităţi din domeniul
HoReCa, se va asigura participarea unui reprezentant desemnat de către
operatorii de profil din județ.
Art. 5 (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 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-urile web ale
instituțiilor proprii.
PREȘEDINTELE
Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Bacău
Prefect
Sorin – Gabriel AILENEI
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