
1 

 

INSTITUŢIA PREFECTULUI - JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD                  
COMITETUL JUDEŢEAN PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ  
BISTRIŢA-NĂSĂUD                        
 

 
 

H O T Ă R Â R E 

privind aprobarea măsurilor suplimentare  

de combatere a noului Coronavirus COVID 19 

 

 

Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Bistriţa-Năsăud, reorganizat 

prin Ordinul Prefectului nr. 315/07.11.2016, cu modificările şi completările 

ulterioare, 

 Întrunit în data de 30.10.2020, în şedinţă extraordinară de lucru, în sistem 

on-line; 

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. 856/2020 privind prelungirea stării de alertă pe 

teritoriul României începând cu data de 15 octombrie 2020, precum şi stabilirea 

măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea 

efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările şi completările ulterioare; 

- 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 ordinului nr. 1456/2020 privind aprobarea Normelor de igienă 

din unitățile pentru ocrotirea, educarea, odihna și recreerea copiilor și tinerilor; 
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- prevederile ordinului comun nr. 5487/1494/2020 al Ministerului Educației și 

Cercetării respectiv Ministerului Sănătății, privind organizarea activității în cadrul 

unităților/instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică 

pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2; 

- Hotărârile consiliilor de administrație ale școlilor, avizate de către Inspectoratul 

Școlar Județean Bistrița-Năsăud, respectiv de către Direcția de Sănătate Publică 

Bistrița-Năsăud; 

- Anchetele epidemiologice efectuate de Direcția de Sănătate Publică Bistrița-

Năsăud, în conformitate cu prevederile ordinului comun nr. 5487/1494/2020 al 

Ministerului Educației și Cercetării respectiv Ministerului Sănătății; 

- Adoptarea graduală a măsurilor de încadrare în scenarii de desfășurare a 

activității .  

 În temeiul prevederilor art. 10 alin. (3) Anexa 1 din Hotărârea Guvernului 

României nr. 1491/09.09.2004 pentru aprobarea Regulamentului - cadru privind 

structura organizatorică, atribuţiile, funcţionarea şi dotarea comitetelor şi 

centrelor operative pentru situaţii de urgenţă 

 
H O T Ă R Ă Ş T E: 

 
         Art. 1 (1) Se va aplica scenariul 3 (roșu), pentru unitățile de învățământ 

din unitățile administrativ teritoriale unde incidența cumulată a cazurilor în 

ultimele 14 zile este mai mare de 3/1000 de locuitori: municipiul Bistrița, 

Monor, Șintereag, Șieu Măgheruș. 

  (2) Se va aplica scenariul 2 (galben), pentru unitățile de învățământ 

din unitățile administrativ teritoriale unde incidența cumulată a cazurilor în 

ultimele 14 zile este mai mare de 1/1000 și mai mică sau egală cu 3/1000 de 

locuitori, cu excepția școlilor/claselor/grupelor pentru care, prin hotărâri ale 

CJSU, s-a adoptat măsura desfășurării activității în scenariul 3 (roșu). 

Localitățile sunt cele cuprinse în anexa la prezenta hotărâre. 

    Art. 2 În cazul apariției unuia/mai multor cazuri de îmbolnăvire cu virusul 

SARS-CoV-2 într-o unitate/instituție de învățământ, Direcția de Sănătate Publică 

Bistrița-Năsăud împreună cu Inspectoratul Școlar Județean și directorul/rectorul 

unității/instituției de învățământ vor stabili măsurile ce se impun cu privire la 

desfășurarea activității didactice. 

 Art. 3 Direcția de Sănătate Publică Bistrița-Năsăud are obligația să 

informeze unitatea/instituția de învățământ și cabinetul medical din cadrul 

acestora despre fiecare caz confirmat pozitiv, la elevi/studenți/ personalul din 

unitățile/instituțiile de învățământ. 

 Art. 4 (1)  Prezenta hotărâre se va comunica: 
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- Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă; 

- Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă din cadrul M.A.I.; 

- Membrilor Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Bistriţa-

Năsăud; 

- Inspectoratului Școlar Județean Bistrița-Năsăud și Direcției de Sănătate 

Publică Bistrița-Năsăud în vederea informării unităților școlare din localitățile 

precizate în art. 1 ; 

- Primăriilor unităților administrativ teritoriale precizate la art.1. 

  (2) Prevederile prezentei Hotărâri intră în vigoare la data de 31 

octombrie 2020. 

 
 
 
 

PREŞEDINTE C.J.S.U. – B.N. 
                        PREFECT, 
                   NECHITA-STELIAN DOLHA 
 
 
 
 
 
 
                                VICEPREŞEDINTE C.J.S.U. – BN,                        
       Inspector şef ISU  Bistriţa-Năsăud  
       col. dr. ing. Constantin FLOREA 
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