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COMITETUL JUDETEAN PENTRU SITUAII

DE URGENÄ

ALBA

HOTRAREA nr. 92 din 14.12.2020
privind stabilirea unor msuri

de limitare _i prevenire

a rspândirii

virusului SARS-COV-2 pe raza unittilor administrativ-teritoriale
Alba Iulia, Sebe_, Abrud, Ocna Mure_, Teiu_, Bucerdea
Grän0as,
Crciunelu de Jos, Pianu, Poiana Vadului, Râmet, Ro_ia Montan, sântimbru
i
Unirea

Luând în dezbatere rata de

inciden
13.12.2020, la nivelul tuturor unitilor

cazurilor de cOVID-19

a

pentru perioada 30.11

administrativ-teritoriale din judet, transmis

Comitetului Judetean pentru Situaii de Urgen Alba de ctre Directia de Sntate
Public
Alba;
Väzând Analiza de risc pentru evaluarea msuri de carantin a municipiului

Alba lulia, judetul Alba, nr. 13.964 din data de 13.12.2020 a Direciei de Sntate
Public Alba;
Luand în considerare Avizul de ridicare a carantinei zonale la nivelul municipiului Alba
Tulia, nr. 342 din 13.12.2020, emis de ctre

Institutul Naional

de Sntate

Public;

In temeiul:

Legii nr. 136/2020 privind instituirea unor msuri

în domeniul sntäi

publice în situatii

de risc epidemiologic _i biologic;

Legii nr. 55/2020 privind unele mäsuri pentru prevenirea _i combaterea efectelor
pandemiei de COVID -

19, cu modific rile

i

complet rile

ulterioare;

O.U.G. nr. 192/05.11.2020 pentru modificarea i completarea Legi nr. 55/2020;

H.G. nr. 1065/2020 privind prelungirea strii de alert pe teritoriul României începând cu
data de 14 decembrie 2020;

Avand în vedere prevederile O.U.G. nr. 21/2004 privind Sistemul Naional
Management al Situatlilor de Urgen,

aprobat

de

prin Legea nr. 15/2005, cu modificrile

i

completrile ulterioare;
Tinând cont de prevederile art. 10 din Regulamentul-cadru privind structura
organizatoric, atribuiile, funcionarea _i dotarea comitetelor _i centrelor operative pentru
situatii de urgent aprobat prin H.G. nr. 1491/2004;
In conformitate cu prevederile art. 23 alin. (1) din Regulamentul de Organizare _i
Functionare a

C.J.S.U.

Alba,

aprobat prin

336/25.07.2017, cu modificrile i completrile
Comitetul Judetean pentru Situaii

Ordinul

Prefectului judeului

Alba

nr.

ulterioare;

de Urgent

Alba, convocat în _edin

extraordinar

in data de 14.12.2020,

HOTR^TE:
Art. 1. (1) La nivelul unitilor
administrativ-teritoriale Alba Iulia, Sebe_ _i Abrud,
unde rata de inciden
cumulat în ultimele 14 zile a cazurilor de îmbolnvire cu SARS-COVPag. 1 din 4

2 este de peste 3 cazurila 1.000 de locuitori, incepând cu data de 15.12.2020, ora 000, se
instituie msuri pentru diminuarea impactului riscului, astfel:

a) Activitile instituilor muzeale, a bibliotecilor, librrilor, _colilor populare, de art _i de
meseri, precum _i evenimentele culturale în aer liber se desfä_oar numai în condiille
stabilite prin ordinul comun al ministrului culturii i al ministrului sntii;
b) Organizarea _i desf_urarea activitii
cinematografelor, instituiilor de spectacole _i/sau
concerte în spaii închise este interzis;

)Se interzice organizarea _i desfä_urarea în aer liber a spectacolelor, concertelor,
festivalurilor publice i private, sau a altor evenimente culturale;

d)Se interzice organizarea de evenimente private (nunti, botezuri, mese festive, etc.) atât
in spatli deschise cât _i închise (saloane, cmine
sli/corturi

culturale, restaurante, baruri, cafenele,

de evenimente, terase, etc);

e) Se interzice desfä_urarea de reuniuni cu prilejul unor särbtori,
spatii închise i/sau

S e interzice circulatia

în interiorul localitilor

pietonale mai mari de 6 persoane care nu aparin
asemenea grupuri;

9 Se interzice circulaia

0500, cu urmtoarele

aniversri,

petreceri în

deschise, publice _i/sau private;

pentru persoanele aflate în grupuri
aceleia_i famili, precum _i formarea unor

persoanelor în afara locuintei/gospodriei

în intervalul orar 23

exceptii:

deplasarea în interes profesional, inclusiv între locuin/gospodrie
i locul/locurile de
desfá_urare a activitjii profesionale _i înapoi;
deplasarea pentru asisten
medical care nu poate _i amânat _i nici realizat de la
distant, precum i pentru achiziionarea de medicamente;
deplasarea în afara localitilor
ale persoanelor care sunt în tranzit sau efectueaz
cltorii
al cror interval orar se suprapune cu perioada interdiciei, 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 alt modalitate de achitare a cltoriei;
deplasarea din motive justificate, precum îngrijirea/insoirea
copilului, asisten
persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabiliti
ori deces al unui membru de familie;
h) Activitatea cu publicul a operatorilor economici care desf_oar
activiti
de preparare,
comercializare _i consum al produselor alimentare _i/sau buturilor alcoolice _i nealcoolice,
de tipul restaurantelor _i cafenelelor în interiorul cldirilor, este interzis;
i)Activitatea restaurantelor _i a cafenelelor din interiorul hotelurilor, pensiunilor sau altor
uniti
de cazare este permis doar pentru persoanele cazate în cadrul acestor uniti;
j)Pe perioada în care activitatea operatorilor economici menionai
anterior este

restrictionat sau închis este permis prepararea hranei i comercializarea produselor
alimentare _i a buturilor alcoolice i nealcoolice care nu se consum în spaile respective;
k) In interiorul centrelor comerciale în care i_i desf_oar
economici nu se permite exploatarea locurilor de joac,

activitii

activitatea mai multi operatori
a slilor de jocuri, precum i a

barurilor, cluburilor _i discotecilor;

) Prepararea, comercializarea i consumul produselor alimentare i buturilor alcoolice _i
nealcoolice sunt permise în spaile special destinate dispuse în exteriorul cldirilor, în aer
liber, cu asigurarea unei distante de minimum 2 m între mese i participarea a maximum 6

persoane la o mas, dac sunt din famili diferite, si, cu respectarea msurilor de protectie
sanitar

stabilite prin ordin comun al ministrului sånätäii,

mediului de afaceri _i al pre_edintelui Autoriti

ministrului economiei, energiei i

Naionale

Sanitare Veterinare i

pentru

Sigurana Alimentelor;

m) Nu este permis activitatea în baruri, cluburi _i discoteci;

n) Activitatea cu publicul a operatorilor economici liceniati
este interzis;

în domeniul jocurilor de noroc

o) institutile cu atributil in domeniu, reprezentate în Grupa de coordonare si acomisilor
mixte de verificare a modului de respectare a msurilor
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de limitare a rspândirii

COvID-19,

intensifica activitile
de verificare a
respectrii msurilor de prevenire a rspândirii
virusului SARS-CoV-2 în zonele de risc.
(2) Msurile dispuse la aliniatul
(1) se
mentionate, acolo unde acestea exist. aplic operatorilor economici/instituiilor
(3) Msurile stabilite la aliniatul (1) se
aplic pentru o perioad de 14 zile, urmând a fi
reevaluate la finalul acesteia.
Vor

Art. 2.

nivelul unitilor
(1)
administrativ-teritoriale Ocna Mure_, Teiu_, Crciunelu de
Jos, Pianu, Poiana Vadului, Râmet, Ro_ia Montan
_i Sântimbru, unde rata de
cumulat în ultimele 14 zile a cazurilor de
îmbolnvire cu SARS-COV-2 este inciden
La

3/1.000 de locuitori, începând
diminuarea

cu

data de

impactului riscului, astfel:

15.12.2020,

ora

00,

între 1,5si

instituie msuri

se

pentru

a) Activittile
instituiilor muzeale, a bibliotecilor,
_colilor populare, de art _i de
meserii, precum _i evenimentele culturale în aerlibrriilor,
liber se desf_oar
numai în condiile
stabilite prin ordinul comun al ministrului culturii
al ministrului snttii;
_i
b) Organizarea _i desf_urarea activitii
cinematografelor, instituiilor de spectacole _i/sau
concerte în spaii
închise este permis, cu
la
participarea

30% din
publicului pân
capacitatea maxim a spaiului;
c) Se interzice organizarea _i desf_urarea în aer liber a
spectacolelor, concertelor,
festivalurilor publice _i private, sau a altor evenimente
culturale;
d) Se interzice organizarea de evenimente
mese festive etc.) atât în
private
spaii deschise cât _i închise (saloane, cmine (nuni, botezuri,
culturale, restaurante, baruri, cafenele,
sli/corturi de evenimente, terase, etc.);
e) Se interzice desf_urarea de reuniuni cu prilejul unor
srbtori,
aniversri, petreceri în
spaii închise _i/sau deschise, publice _i/sau private;
f) Se interzice circulaia în interiorul localitilor
pentru persoanele aflate în grupuri pietonale
mai mari de 6 persoane care nu
apartin aceleia_i familii, precum _i formarea unor asemenea

grupuri;

9 Se interzice circulaia persoanelor în afara locuinei/gospodriei
050, cu urmtoarele exceptii:

în intervalul

deplasarea în interes profesional, inclusiv între locuin/gospodrie
desfá_urare a activittii
profesionale i îinapoi;

deplasarea pentru asisten
medical care nu poate _i amânat
distant, precum i pentru achiziionarea de medicamente;

orar

23

i locul/locurile de

_i nici realizat

de la

deplasarea în afara localittilor ale persoanelor care sunt în tranzit sau efectueaz
cltorii
al cror interval orar se suprapune cu perioada interdiciei, 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 alt modalitate de achitare a cltoriei;

deplasarea din motive justificate, precum îngrijirea/insoirea
persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabiliti

copilului, asistent

ori deces al unui membru de familie;

h) Activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfä_oar

activiti

de preparare,

comercializare _i consum al produselor alimentare _i/sau buturilor alcoolice _i nealcoolice,
detipul restaurantelor _i cafenelelor în interiorul cldirilor, este permis în intervalul orar

0600-230 får a dep_i 30% din capacitatea maxim a spaiului;
i) Activitatea restaurantelor _i a cafenelelor din interiorul hotelurilor, pensiunilor sau altor
unitti de cazare este permis în intervalul orar 06-23 får a depsi 30% din capacitatea
maxim a spaiului;
) Pe perioada în care activitatea operatorilor economici menionai
anterior este

restrictionat

sau închis

este permis

prepararea hranei _i comercializarea produselor

alimentare i a buturilor alcoolice _i nealcoolice care nu se consum în spaile respective;
k) Prepararea, comercializarea _i consumul produselor alimentare _i buturilor alcoolice i
nealcoolice sunt permise în spatile special destinate dispuse în exteriorul cldirilor, în aer
liber, cu asigurarea unei distane de minimum 2 m între mese i participarea a maximum 6
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persoane la o mas,

dac sunt din famili diferite, _i cu respectarea msurilor

sanitarà stabilite prin ordin comun al ministrului sntti,
mediului de afaceri _i al pre_edintelui Autoritii

de protectie

ministrului economiei, energiei i

Naionale

Sanitare Veterinare _i pentru

Siguranta Alimentelor;
) Nu este permis

activitatea în baruri, cluburi _i discoteci;

n) Activitatea cu publicul a operatorilor economici liceniai
este permis, får a dep_i 30% din
(2) M surile dispuse la aliniatul
mentionate, acolo unde acestea
(3)Msurile stabilite la aliniatul (1)
reevaluate la finalul acesteia.
Art. 3.

La nivelul unitilor

în domeniul jocurilor de noroOc

capacitatea maxim a spaiului.
(1) se aplic operatorilor economici/institu iilor
exist .
se aplic pentru o perioad de 14 zile, urmând a fi

administrativ-teritoriale Bucerdea Grânoas

i Unirea, unde în

ultimele 48 de ore s-a înregistrat un trend descresctor
a ratei de incident,
find
înregistrate sub 1,5 cazuri de îmbolnvire cu noul coronavirus SARS-COV-2, la 1000 de

locuitori, începând cu data de 15.12.2020, ora 00, înceteaz
pentru diminuarea riscului prin Hotrârile

aplicarea msurilor

stabilite

CJSU Alba, nr. 87 din 07.12.2020, respectiv nr. 85

din 04.12.2020.
Hotrårile adoptate de CISU Alba pân la data adoptärii prezentei hotrâri î_i
mentin aplicabilitatea în msura în care prevederile acestora nu contravin msurilor stabilite

Art. 4.

in prezenta hot râre.
Art. 5.
Urgent

Prezenta Hotrâre

se transmite membrilor Comitetului Judetean pentru Situaii

Alba, UAT-urilor mentionate la art. 1 i

de

art. 2, in vederea aducerii la cunostinta

populatiei, operatorilor economici _i instituilor publice, prin toate mijloacele de comunicare
avute la dispoziie. De asemenea, prezenta hotrâre se transmite la Inspectoratul General
pentru Situaii
de Urgen
_i la Departamentul pentru Situatii de Urgent de ctre
Inspectoratul pentru Situatii de Urgen
,UNIREA" al judeului Alba. Totodat, hotrârea se
va afisa pe site-ul Institu iei

Prefectului - Judetul Alba.

Alba Iulia, 14.12.2020

cOMITETULUI JUDEEAN

PRESEDINTELE

PENTRU SITUAII

DE URGEN

Nicolae ALBU

Prefectul Judetului Alba
MAN

PRErECT
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