
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
DEPARTAMENTUL PENTRU SITUATII DE URGENTA

COMITETUL JUDETEAN PENTRU SITUATII DE URGENTA
HUNEDOARA

HOTARAIlli
privind stabilirea unor masuri in domeniul sanatatii publice pe

perioada starii de alerta pentru prevenirea ~i combaterea efectelor
pandemiei de COVID -19

COMITETUL JUDETEAN PENTRU SITUATII DE URGENT.A:
Avand in vedere prevederile:

- Legii nr. 55/2020 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea
efectelor pandemiei de COVID-19;

- Legii nr. 136/2020 privind instituirea unor masuri in domeniul sanatatii
publice in situatii de rise epidemiologic ~i biologic;
O.U.G. nr. 21/2004 privind sistemul national de management al situatiilor de
urgenta, cu modificarile ~i cornpletarile ulterioare;

- H.G.R. 1491 din 2004 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind
structura organizatorica, atributiile, functionarea si dotarea comitetelor si
centrelor operative pentru situatii de urgenta, cu modificarile ~i completarile
ulterioare;

- H.G.R. 557/2016 privind managementul tipurilor de rise;
- H.G.R. 856/2020 privind prelungirea starii de alerta pe teritoriul Romaniei

incepand cu data de 15.10.2020, precum si stabilirea masurilor care se aplica
pe durata acesteia pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de
COVID-19, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Ordinului ministrului sanata!ii nr. 1309/2020 privind modalitatea de aplicare
a masurilor de prevenire si limitare a imbolnavirilor SARS-CoV-2;

- Ordinul Ministrului Educatiei ~i Cercetarii nr. 3125/2020 privind structura
anului scolar 2020 - 2021;

- Ordinul comun al Ministrului Educatiei si Cercetarii si Ministrului Sanatatii
nr. 548711494/2020 pentru aprobarea masurilor de organizare a activitatii in
cadrul unitatilor/institutiilor de invatamant in conditii de siguranta
epiderniologica pentru prevenirea imbolnavirilor cu virusul SARS-CoV-2 ;

- Adresa Directiei de Sanatate Publica Hunedoara nr. 14688 din 27.10.2020
privind incidenta cumulata a cazurilor in ultimele 14 zile ;

- Adresa Inspectoratului Scolar Judetean Hunedoara nr. 4870 din 27.10.2020.



Art. 1 (1) Aproba actualizareal modificarea Anexei 3 la Hotararea nr. 47 din
26.10.2020 a CJSU Hunedoara privind stabilirea unor masuri in domeniul
sanatatii pub lice pe perioada starii de alerta pentru prevenirea si combaterea
efectelor pandemiei de COVID - 19, urmare a adresei Directie de Sanatate
Publica Hunedoara nr. 14688 din 27.10.2020 privind incidenta cazurilor pozitive
la 1000 de locuitori pe localitati.
(2) Anexa 3 mai sus mentionata se completeaza cu Iocalitatile Simeria si
Santandrei, pe raza carora incidenta cumulata a cazurilor este mai mare de
3/1.000 de locuitori, la nivelul carora se vor adopta urmatoarele masuri:

a. Interzicerea activitatatii cu publicul a operatorilor economici care
desfasoara activitati de preparare, comercializare ~i consum al produselor
alimentare si/sau bauturilor alcoolice ~i nealcoolice, de tipul restaurantelor
si cafenelelor, in interiorul cladirilor;

b. Se instituie obligativitatea de purtare a mastii de protectie, in toate
spatiile pub lice deschise, astfel incat sa acopere nasul si gura pentru toate
persoanele care au implinit varsta de 5 ani;

c. Organizarea si desfasurarea activitatii cinematografelor, institutiilor de
spectacole si/sau concerte este interzisa;

d. Activitatea restaurantelor si a cafenelelor din interiorul hotelurilor,
pensiunilor sau altor unitati de cazare este permisa doar pentru persoanele
cazate in cadrul acestor unitati;

e. Activitatea cu publicul a operatorilor economici licentiati in domeniul
jocurilor de noroc este interzisa,

Art. 2 - Suspendarea activitatilor didactice care presupun prezenta fata in fata
din toate unitatile de invatamant care i~i desfasoara activitatea in orasul Simeria,
cursurile desfasurandu-se online (scenariul 3), pe perioada mentinerii incidentei
mai mare de 3/1.000 de locuitori;
Art. 3 (Ij-Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Iancu de Hunedoara" al
judetului Hunedoara va comunica prezenta hotarare, Departamentului pentru
situatii de Urgenta, Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta,
membrilor Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta Hunedoara si
Primaria Orasului Simeria, prin grija Secretariatului Tehnic Permanent.

(2) Primaria orasului Simeria va publica prezenta hotarare in monitorul
oficiallocal, conform art. 197 ,pct 5 din OUG 57/2019.
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