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Nesecret 
COMITETUL JUDETEAN PENTRU SITUA�II DE URGENT� ALBA 

HOT�RÂREA nr. 46 din 20.10.2020 
privind stabilirea unor m�suri de limitare _i prevenire 

a r�spândirii virusului SARS-cOV-2
pe raza localit��ilor Cut _i S�sciori 

Luand in dezbatere inciden�a cazurilor de îmboln�vire cu noul coronavirus SARS-COv 
2 de la nivelul localit��ilor din judetul Alba din perioada 06 19.10.2020 �i situa�iile de risc 

epidemiologic înregistrate, transmis� de Direc�tia de S�n�tate Public� Alba; 
In temeiul: 

Legii nr. 136/2020 privind instituirea unor m�suri în domeniul s�n�t��ii publice în situa�ii 
de risc epidemiologic �i biologic; 
Legii nr. 55/2020 privind unele m�suri pentru prevenirea _i combaterea efectelor 
pandemiei de COVID 19; 
H.G. nr. 856/2020 privind prelungirea st�rii de alert� pe teritoriul României începând cu 
data de 15 octombrie 2020; 

O.u.G. nr. 141/2020 privind instituirea unor m�suri pentru buna functionare a sistemului 
de invá��mânt �i pentru modificarea _i completarea Legi educa�iei na�ionale nr. 1/2011; 
Ordinului comun al MEC/MS nr. 5487/1494/ 2020 pentru aprobarea m�surilor de 
organizare a activit��ii în cadrul unit��ilor/institu�iilor de înv��ämânt în conditii de 
siguran�� epidemiologic� pentru prevenirea îmboln�virilor cu virusul SARS-COV-2; 
Hot�rarii Comitetului National pentru Situa�i de Urgen�� nr. 49/2020 privind propunerea 
prelungirii st�rii de alert� _i a m�surilor necesar a fi aplicate pe durata acesteia, pentru 
prevenirea _i combaterea efectelor pandemiei de COVID - 19; 

Având în vedere prevederile O.U.G. nr. 21/2004 privind Sistemul National de 
Management al Situa�ilor de Urgent�, aprobat� prin Legea nr. 15/2005, cu modific�rile _ 
complet�rile ulterioare; 

Tinând cont de prevederile at. 10 din Regulamentul-cadru privind structura 
organizatoric�, atribu�ile, func�ionarea _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 Ordinul Prefectului jude�ului Alba nr. 
336/25.07.2017, cu modific�rile _i complet�rile ulterioare; 

Comitetul Judetean pentru Situatji de Urgent� Alba, convocat în _edin�� extraordinar� 
in data de 20.10.2020, 

HOT�RÄ�TE: 
Art. 1. (1) Pe fondul inregistr�rii unel inciden�e cumulate, de peste 3 cazuri de 
imboln�vire cu SARS-COV-2 la 1000 de locuitori, în ultimele 14 zile, la nivelul unit��ii 
administrativ-teritoriale Comuna Cut, începând cu data de 21.10.2020, se suspend� 
temporar activit��ile didactice care presupun prezen�a fa�� în fat� în toate unit��ile de 
inv�t�mânt, cursurile urmând a se desfä_ura exclusiv online, în scenariul 3 - ro_u. 
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(2) Trecerea în alt scenariu se va face în func�ie de analiza epidemiologic� la nivelul 
localitatlor, dup� sc�derea ratei de inciden�� sub limita de alert� (3 cazuri /1000 locuitori 
din ultimele 14 zile). 

Art. 2. (1) La nivelul unit��ii administrativ-teritoriale Comuna Cut, unde rata de incident� 
Cumulat� in ultimele 14 zile a cazurilor de imboln�vire cu SARS COV-2 a dep�sit 3 cazuri la 
1000 de loCuitori, începând cu data de 21.10.2020, ora 00°0, se instituie m�suri pentru 
diminuarea impactului riscului, astfel: 
a) Se instituie obliga�ia de purtare a m�_tii de protec�ie, astfel incât s� acopere nasul _i 
gura, pentru toate persoanele care au împlinit vârsta de 5 ani, în toate spa�ile publice 

deschise; 
b) Administratorii �i proprietarii spa�ilor publice deschise afiseaz� la loc vizibil informatii 
privind obligativitatea purt�ri m�_tii de protectie în spa�iile respective; 
c)Activit��ile institu�ilor muzeale, a bibliotecilor, libr�rilor, cinematografelor, a institu�iilor 
de spectacole _i/sau concerte, _colilor populare, de art� _i de meserii, precum �i 
evenimentele culturale în aer liber se desfä_oar� numai în condi�iile stabilite prin ordinul 
comun al ministrului culturii �i al ministrului s�n�tä�ji. Organizarea _i desf�_urarea activit��ii 
cinematografelor, institu�iilor de spectacole _i/sau concerte în spa�ii închise este interzis�å; 
d) Se interzice organizarea de evenimente private (nun�i, botezuri, mese festive etc.) atät 
in spatii deschise càt _i închise (saloane, c�mine culturale, restaurante, baruri, cafenele, 
s�li/corturi de evenimente etc.); 
e) Se interzice circula�ia în interiorul localit��ilor pentru persoanele aflate în grupuri 
pietonale mai mari de 6 persoane care nu apar�in aceleia�i familii, precum �i formarea unor 
asemenea grupuri; 
Activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfä_oar� activit��i de preparare, 
comercializare �i consum al produselor alimentare _i/sau b�uturilor alcoolice _i nealcoolice, 
de tipul restaurantelor _i cafenelelor, în interiorul cl�dirilor este interzis�; 
g) Activitatea restaurantelor �i a cafenelelor din interiorul hotelurilor, pensiunilor sau altor 
unit��i de cazare, este permis� doar pentru persoanele cazate în aceste unit��ti; 
h) Prepararea, comercializarea _i consumul produselor alimentare �i b�uturilor alcoolice _i 
nealcoolice sunt permise în spa�ile special destinate dispuse în exteriorul cl�dirilor, în aer 
liber, cu asigurarea unei distan�e de minimum 2 m între mese _i participarea a maximum 6 
persoane la o mas�, dac� sunt din familii diferite, �i cu respectarea m�surilor de protec�ie 
sanitar� stabilite prin ordin comun al ministrului s�n�t��ti, ministrului economiei, energiei _i 

i de afaceri �i al pre_edintelui Autorit��ii Na�ionale Sanitare Veterinare �i pentru 
Siguranta Alimentelor; 
i) Pe perioada în care activitatea operatorilor economici men�iona�i anterior este închis� 
este permis� prepararea hranei �i comercializarea produselor alimentare _i a b�uturilor 
alcoolice _i nealcoolice care nu se consum� în spa�ile respective; 
) In interiorul centrelor comerciale în care î_i desfä_oar� activitatea mai muti operatori 
economici nu se permite exploatarea locurilor de joac�, a s�lilor de jocuri, precum �i a 
activit��ii barurilor, cluburilor �i discotecilor; 
k) Nu este permis� activitatea in baruri, cluburi _i discoteci; 
) Activitatea cu publicul a operatorilor economici licen�tia�i în domeniul jocurilor de noroc 
este interzis�. 
(2) M�surile stabilite la aliniatul (1) se aplic� pentru o perioad� de 14 zile, urmând a fi 
reevaluate la finalul acesteia. 

Art. 3. (1) La nivelul unit��ii administrativ-teritoriale Comuna S�sciori, unde rata de 
incident� cumulat� în ultimele 14 zile a cazurilor de îmboln�vire cu SARS-COV-2 este între 

15 si 3/1000 de locuitori, începând cu data de 21.10.2020, ora 000, se instituie m�suri 
pentru diminuarea impactului riscului, astfel: 
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a) Se instituie obliga�ia de purtare a m�_tii de protec�ie, astfel încât s� acopere nasul �i 
gura, pentru toate persoanele care au împlinit vårsta de 5 ani, prezente în spa�iile publice 
deschise, cum ar fi pietele, târgurile, zonele de a_teptare (sta�ii de autobuz, peroane _ 
altele asemenea), zonele în care se desfä_oar� serb�ri publice sau pelerinaje, exteriorul 
obiectivelor turistice, zonele pietonale comerciale _i în proximitatea institu�ilor de 
inv�t�mânt pân� la o distan�� de 50 m de intrarea în perimetrul _coli; 
b) Administratorii _i proprietari spa�illor publice deschise afiseaz� la loc vizibil informat 
privind obligativitatea purt�rii mästii de protec�ie în spa�iile respective; 
c) Activit��ile institutilor muzeale, a bibliotecilor, libr�rlilor, cinematografelor, a institu�ililor 
de spectacole _i/sau concerte, scolilor populare, de art� _i de meseri, precum _i 
evenimentele culturale îin aer liber se desf�_oar� numai în condi�ile stabilite prin ordinul 
comun al ministrului culturii �i al ministrului s�n�t��ii. Organizarea �i desf�_urarea activita�i 
cinematografelor, institut�illor de spectacole _i/sau concerte în spa�i închise este permis�, cu 

participarea publicului pân� la 30% din capacitatea maxim� a spa�iului; 
d) Se interzice organizarea de evenimente private (nunti, botezuri, mese festive etc.) atat 
în spatii deschise cât _i închise (saloane, c�mine culturale, restaurante, baruri, cafenele, 
s�li/corturi de evenimente etc.); 
e) Se interzice circulatia în interiorul localit��ilor pentru persoanele aflate în grupuri 
pietonale mai mari de 6 persoane care nu apar�in aceleia_i famili, precum �i formarea unor 

asemenea grupuri; 
)Activitatea cu publicul a operatorilor economici care desf�_oar� activit��i de preparare, 
comercializare �i consum al produselor alimentare _i/sau b�uturilor alcoolice �i nealcoolice, 
de tipul restaurantelor _i cafenelelor, in interiorul cl�dirilor, f�r� a dep�_i 30% din 
capacitatea maxim� a spa�iului _i în intervalul orar 06.00-23.00; 
g) Pentru perioada în care activitatea operatorilor economici este restric�ionat� este 
permis� prepararea hranei _i comercializarea produselor alimentare �i a b�uturilor alcoolice 
_i nealcoolice, care nu se consum� în spa�ile respective; 
h) Activitatea restaurantelor _i a cafenelelor din interiorul hotelurilor, pensiunilor sau altor 
unit��i de cazare, se desf�_oar� f�r� a dep�si 30% din capacitatea maxim� a spa�iului �i în 
intervalul orar 06.00-23.00; 
i) Prepararea, comercializarea _i consumul produselor alimentare _i b�uturilor alcoolice _i 
nealcoolice sunt permise în spa�ile special destinate dispuse în exteriorul cl�dirilor, în aer 
liber, cu asigurarea unei distante de minimum 2 m intre mese _i participarea a maximum 6 
persoane la o mas�, dac� sunt din famili diferite, _i cu respectarea m�surilor de protec�ie 
sanitar� stabilite prin ordin comun al ministrului s�n�t��ii, ministrului economiei, energiei _i 
mediului de afaceri _i al pre_edintelui Autorit��ii Na�ionale Sanitare Veterinare _i pentru 
Siguranta Alimentelor; 
i) Nu este permis� activitatea în baruri, cluburi _i discoteci; 
k) In interiorul centrelor comerciale în care i_i desfå_oar� activitatea mai multi operatori 
economici nu se permite exploatarea locurilor de joac�, a s�lilor de jocuri, precum _i a 
activit��ii barurilor, cluburilor _i discotecilor; 
) Activitatea cu publicuil a operatorilor economici licentia�i în domeniul jocurilor de noroc 
este permis�, f�r� a dep�_i 30% din capacitatea maxim� a spa�iului; 
(2)Mäsurile stabilite la aliniatul (1) se aplic� pentru o perioad� de 14 zile, urmând a fi 
reevaluate la finalul acesteia. 

Art. 4. Ca urmare a înregistr�rii la nivelul judetului Alba, a unei incidente cumulate, de 
peste 3 cazuri de îmboln�vire cu SARS-cov-2 la 1000 de locuitori, în ultimele 14 2ile, toate 
institu�ile cu atribu�i în domeniu, în baza unui ,Plan unic de ac�iune" întocmit la nivelul 
Grupei de coordonare, vor intensifica activit��le de verificare a respect�rii mäsurilor de 
prevenire a r�spândirii virusului SARS-CoV-2, în special pe raza unit��ilor administrativ- 
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teritoriale unde rata de incident� cumulat� în ultimele 14 zile a cazurilor de îmboln�vire cu 
SARS-COV-2 a dep�_it 3 cazuri la 1000 de locuitori. 
Art. 5. Direc�ia de S�n�tate Public� Alba, va întocmi _i va prezenta zilnic membrilor 
Comitetului Jude�ean, o analiz� pentru fiecare unitate administrativ-teritorial�, unde rata de 
inciden�� cumulat� îin ultimele 14 zile a cazurilor de îmboln�vire cu SARS-COV-2 a dep�_it 3 
cazuri la 1000 de locuitori, analizând necesitatea carantin�rii zonale, cu motivarea 

propuneri. 

Art. 6. Hot�rârile adoptate de CISU Alba pån� la data adopt�rii prezentei hot�râri tsi 
mentin aplicabilitatea în m�sura în care prevederile acestora nu contravin m�surilor stabilite 
in prezenta hot�râre. 

Art. 7. Prezenta Hot�râre se transmite membrilor Comitetului judetean pentru situatii de 
urgentà Alba, tuturor UAT-urilor de pe raza jude�ului Alba, în vederea aduceri la cuno_tinta 
populatiei, operatorilor economici �i institu�ilor publice, prin toate mijloacele de comunicare 
avute la dispozi�ie. De asemenea, prezenta Hotärâre se transmite la Inspectoratul General 
pentru Situa�ii de Urgen�� _i la Departamentul pentru Situa�ii de Urgentä de c�tre 
Inspectoratul pentru itua�ii de Urgent� ,UNIREA" al jude�ului Alba. Totodat�, hot�rârea se 
va afi_a pe site-ul Institu�iei Prefectului - Judetul Alba. 

Alba Iulia, 20.10.2020 

PRE^EDINTELE 
COMITETULUI JUDETEAN PENTRU SITUA�II DE URGEN�� ALBA 

Nicolae ALBU 
Prefectul Judetului Alba 

RO MA, 

* 

A 

PREF REFEC 
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