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HOTARARE
privind aprobarea masurilor suplimentare
de combatere a noului Coronavirus COVID 19
Nr. 91 din 28.03.2021
Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta Bistrita-Nasaud, reorganizat
prin Ordinul Prefectului nr. 315/07.11.2016, cu modificarile §i completarile
ulterioare, 1ntrunit 1n data de 28.03.2021, 7n §edinta extraordinara de lucru, 1n
sistem on-line, avand 7n vedere:
- prevederile H.G. nr.348 din 25.03.2021pentru completarea anexei nr.3 la
H.G. nr. 293/2021 privind prelungirea starii de alerta pe teritoriul Romaniei;
- prevederile Hotararii CNSU nr.20 din 25.03.2021 privind stabilirea unor
masuri necesar a fi aplicate 7n contextul pandemiei de COVID-19 ~i aprobarea
listei tarilor/zonelor/teritoriilor de rise epidemiologic pentru care se instituie
masura carantinei asupra persoanelor care sosesc 1n Romania din acestea, 1n
contextul pandemiei de COVID-19;
- prevederile art. 257 din Ordonanta de Urgenta nr. 57/2019 Codul
Administrativ;
- prevederile art. 2, lit. a, d §i j, art. 3, lit. a, art. 4, art. 7 ~i art. 11 din
Ordonanta de Urgenta nr. 21/2004 privind Sistemul National de Management al
Situatiilor de Urgenta, cu modificarile §i completarile ulterioare;
- prevederile art. 10 din Anexa 1 - Regulament cadru privind structura
organizatorica, atributiile, functionarea ~i dotarea comitetelor ~i centrelor
operative pentru situatii de urgenta la Hotararea Guvernului Romaniei nr.
1491/2004 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind structura
organizatorica, atributiile, functionarea ~i dotarea comitetelor ~i centrelor
operative pentru situatii de urgenta;
- prevederile H.G. nr. 557/2016 privind managementul tipurilor de rise;
- prevederile Legii nr. 55/2020 privind unele masuri pentru prevenirea ~i
combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;
- prevederile Ordonantei de Urgenta nr.192/2020 pentru modificarea ~i
completarea Legii nr.55/2020 privind unele masuri pentru prevenirea ~i
combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, precum ~i pentru modificarea
lit.a) a art.7 din Legea nr.81/2018 privind reglementarea activitatii de
telemunca;

- prevederile Legii nr. 136/2020 privind instituirea unor masuri 1n domeniul
sanatatii publice ,n situatii de rise epidemiologic §i biologic, ale Legii nr. 95/2006
privind reforma 1n domeniul Sanatatii, cu modificarile §i completarile ulterioare;
- prevederile Hotararii nr. 293/2021 privind prelungirea starii de alerta pe
teritoriul Romaniei 1ncepand cu data de 14 martie 2021, precum §i stabilirea
masurilor care se aplica pe durata acesteia pentru prevenirea §i combaterea
efectelor pandemiei de COVID-19;
- Informarea zilnica transmisa de Directia de Sanatate Publica BistritaNasaud privind incidenta cumulata la 14 zile pe teritoriul judetului BistritaNasaud.
In functie de incidenta cumulata la 14 zile 1n unitatile administrativ
teritoriale din judet, se impune instituirea unor masuri de limitare a raspandirii
infectiilor cu SARS-CoV-2 prin restrictionarea activitatii operatorilor economici
care desfa§oara activitati de preparare, comercializare §i consum al produselor
alimentare §i/sau bauturilor alcoolice §i nealcoolice, de tipul restaurantelor §i
cafenelelor, 1n interiorul cladirilor, precum §i a operatorilor licentiati 1n domeniul
jocurilor de noroc.
In temeiul prevederilor art. 10 alin. (3) Anexa 1 din Hotararea Guvernului
Romaniei nr. 1491/09.09.2004 pentru aprobarea Regulamentului - cadru privind
structura organizatorica, atributiile, functionarea §i dotarea comitetelor ~i
centrelor operative pentru situatii de urgenta
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Art. 1 ( 1) In unitatile administrativ-teritoriale unde incidenta cumulata la
14 zile este mai mare decat 3/1000 de locuitori: Beclean, se interzice
activitatea operatorilor economici care desfa§oara activitati de preparare,
comercializare §i consum al produselor alimentare §i/sau bauturilor alcoolice §i
nealcoolice, de tipul restaurantelor §i cafenelelor, 1n interiorul cladirilor, precum
~i activitatea operatorilor economici licentiati 1n domeniul jocurilor de noroc.
Purtarea ma~tii de protectie, astfel 1ncat sa acopere nasul ~i gura, este
obligatorie pentru toate persoanele care au 1mplinit varsta de 5 ani, 1n toate
spatiile publice deschise. Este interzisa organizarea $i desfa~urarea activitatii 1n
cadrul cinematografelor, institutiilor de spectacole $i/sau concerte.
(2) In unitatile administrativ-teritoriale unde incidenta cumulata la 14
zile este mai mare decat 1.5/1000 si mai mica de 3/1000 de locuitori: CiceuMihaesti, activitatea operatorilor economici care desfa~oara activitati de
preparare, comercializare ~i consum al produselor alimentare §i/sau bauturilor
alcoolice ~i nealcoolice, de tipul restaurantelor §i cafenelelor, 1n interiorul

,

cladirilor, se va desfa~ura fara a depa$i 30% din capacitatea maxima a spatiului
~i 1n intervalul orar 06° 0 -22° 0 . Acelea$i restrictii se aplica $i activitatii operatorilor
economici licentiati in domeniul jocurilor de noroc. Purtarea ma$tii de protectie,
astfel 1ncat sa acopere nasul $i gura, este obligatorie pentru toate persoanele
care au 1mplinit varsta de 5 ani, ,n toate spatiile publice deschise.
(3) In unitatile administrativ-teritoriale unde incidenta cumulata la 14
zile este mai mica sau egala cu 1,5/1000 de locuitori: unitatile administrativteritoriale din judet, pentru care nu au fast introduse restrictil prin Hotarari ale
C.J.S.U. adoptate incepand cu data de 15.10.2020, activitatea operatorilor
economici care desfa§oara activitati de preparare, comercializare ~i consum al
produselor alimentare §i/sau bauturilor alcoolice §i nealcoolice, de tipul
restaurantelor §i cafenelelor, in interiorul cladirilor, se va desfa$ura fara a
depa$i 50% din capacitatea maxima a spatiului $i in intervalul orar 6° 0 -22°0 .
Acelea$i restrictii se aplica $i activitatii operatorilor economici licentiati in
domeniul jocurilor de noroc. Purtarea ma$tii de protectie, astfel incat sa acopere
nasul $i gura, este obligatorie pentru toate persoanele care au implinit varsta de
5 ani, in toate spatiile publice deschise.
Art. 2 (1) In unitatile administrativ-teritoriale unde incidenta cumulata la 14
zile este mai mare decat 4/1000 si mai mica sau egala cu 7,5/1000 de

locuitori: Sanm ihaiu de Campie, Brani~tea, Bistrita,
a) se interzice circulata persoanelor in afara locuintei/gospodariei in zilele de
vineri, sambata $i duminica, in intervalul orar 20°0 - os 00 cu urmatoarele
exceptii:
- deplasarea in interes profesional, inclusiv intre locuinta/gospodarie ~i
loculjlocurile de desfa~urare a activitatii profesionale $i inapoi;
- deplasarea pentru asistenta medicala care nu poate fi amanata ~i nici
realizata de la distanta, precurn $i pentru achizitionarea de medicamente;
- deplasari in afara localitatilor ale persoanelor care sunt 1n tranzit sau
efectueaza calatorii al caror interval orar se suprapune cu perioada interdictiei,
cum ar fi cele efectuate cu avionul, trenul, autocare sau alte mijloace de
transport de persoane, $i care poate fi dovedit prin bilet sau orice alta
modalitate de achitare a calatoriei;
- deplasarea din motive justificate, precum 1ngrijirea/insotirea copilului,
asistenta persoanelor varstnice, bolnave sau cu dizabilitati ori decesul unui
membru de fam ilie;
b) pentru verificarea motivului deplasarii 1n interes profesional, persoanele
sunt obligate sa prezinte, la cererea personalului autoritatilor abilitate,
legitimatia de serviciu sau adeverinta eliberata de angajator ori o declaratie pe
propria raspundere, completata in prealabil;
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c) pentru verificarea motivului deplasarii in interes personal, persoanele sunt
obligate sa prezinte, la cererea personalului autoritatilor abilitate, o declaratie
pe propria raspundere, completata Tn prealabil;
d) se instituie obligatia pentru operatorii economici care desfa$oara activitati
de comert/prestari de servicii in spatii inchise $i/Sau deschise, publice $i/sau
private, sa i$i organizeze $i sa i$i desfa$oare activitatea in zilele de vineri,
sambata $i duminica in intervalul orar 05°0 - 18°0, in toate localitatile unde
incidenta cumulata la 14 zile este mai mare de 4 $i mai mica sau egala cu
7,5/1.000 de locuitori;
e) in intervalul orar 18°0 - os 00 operatorii economici pot activa doar in relatia
cu operatorii economici cu activitate de livrare la domiciliu;
f) unitatile farmaceutice, benzinariile, operatorii economici cu activitate de
livrare la domiciliu, precum $i operatorii economici din domeniul transportului
rutier de persoane care utilizeaza autovehicule cu capacitate mai mare de 9
locuri pe scaune, inclusiv locul conducatorului auto, $i cei din domeniul
transportului rutier de marfuri care utilizeaza autovehicule cu masa maxima
autorizata de peste 2,4 tone i$i pot desfa$ura activitatea in regim normal de
munca, cu respectarea normelor de protectie sanitara;
g) se suspenda activitatea operatorilor economici, desfa$urata in spatii
inchise in domeniul salilor de sport/fitness;
h) aplicabilitatea masurii rnceteaza cand rata de incidenta cumulata ,n
ultimele 14 zile este mai mica sau egala cu 3,5 la 1.000 de locuitori.
(2) in toate localitatile se permite circulatia persoanelor in afara
locuintei/gospodariei, ,n perioada 27 - 28 martie 2021, in intervalul orar 18°02200 pentru deplasarea $i participarea la serviciile religioase oficiate pentru
sarbatoarea Pesah;
(3) ,n toate localitatile se permite circulatia persoanelor in afara
locuintei/gospodariei, in perioada 3 - 4 aprilie 2021, in intervalul orar 20° 0 -02°0
pentru deplasarea $i participarea la slujbele religioase;
Art. 3 In situatia rn care activitatea operatorilor economici prevazuti la art.
1 este restrictionata sau inchisa, se permite prepararea hranei $i
comercializarea produselor alimentare §i bauturilor alcoolice §i nealcoolice care
nu se consuma ,n spatiile respective.
Art. 4 Comitetele locale pentru situatii de urgenta, impreuna cu operatorii
economici care i~i desfa§oara activitatea in UAT-urile prevazute la art. 1, asigura
implementarea prevederilor prezentei Hotarari.
Art. 5 Respectarea aplicarii masurilor adoptate se va urmari de catre
echipele mixte constituite din personal cu atributii de control din cadrul
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entitatilor membre ale Grupei de coordonare a actiunilor specifice, constituita
prin Orclinul Prefectului nr. 187 din 03.07.2020.
Art. 6 Restrictiile prevazute de prezenta hotarare se vor ridica prin
hotarare a Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta 1n functie de
incidenta cumulata la 14 zile, comunicata de catre Directia de Sanatate Publica.
Art. 7 (1) Prezenta hotarare se va comunica:
- Comitetului National pentru Situatii de Urgenta;
- Departamentului pentru Situatii de Urgenta din cadrul M.A.I.;
- Membrilor Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta Bistrita- Nasaud;
- unitatilor administrativ-teritoriale pentru aducere la cuno~tinta
operatorilor economici.
(2) Prevederile prezentei Hotarari intra 1n vigoare la data de 29
martie 2021.
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