
COMITETUL JUDEŢEAN PENTRU SITUAŢII DE URGENŢA
SUCEAVA

HOTARAREA NR. 43 DIN DATA DE 15.10.2020
privind dispunerea unor măsuri pentru diminuarea impactului riscului epidemiologie 
generat de virusul SARS-CoV-2 la nivelul judeţului Suceava, respectiv schimbarea 

unor Scenarii de funcţionare pentru unităţile de învăţământ din judeţul Suceava

în temeiul:
O.U.G. nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de 

Urgenţă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 15/2005;

H.G. nr. 557/2016 privind Managementul tipurilor de risc;

V Ordinul Prefectului judeţului Suceava nr. 84 din 04.02.2020 privind 

reorganizarea şi funeţionarea Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Suceava;

Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi 

completările ulterioare;

Legea nr. 136 din 18.03.2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul 

sănătăţii publiee în situaţii de risc epidemiologie;

Hotărârea Guvernului României nr. 856 din 14.10.2020 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;

Hotărârea Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă numărul 49 din data 

de 13.10.2020 privind propunerea prelungirii stării de alertă şi a măsurilor necesar a fi 

aplicate pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de 

COVID-19;

Ordinul comun MEC/MS nr. 5487/1494 din 31 august 2020 pentru aprobarea 

măsurilor de organizare a activităţii în cadrul unităţilor/instituţiilor de învăţământ în 

condiţii de siguranţă epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS- 

CoV-2;
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Ordinul MS nr. 1456 din 25 august 2020 pentru aprobarea Normelor de igienă 

din unităţile pentru ocrotirea, educarea, instruirea, odihna şi recrearea copiilor şi 

tinerilor;

Ghidurile privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor în cadrul unităţilor de 

învăţământ pentru anul şcolar 2020-2021, în contextul epidemiei de COVID-19, 

elaborate de către Ministerul Educaţiei si Cercetării;

Hotărârea Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă numărul 47 din data 

de 05.10.2020 privind aprobarea listei ţărilor/zonelor de risc epidemiologie pentru care 

se instituie măsura carantinei asupra persoanelor care sosesc în România din acestea şi 

stabilirea unor măsuri în domeniul sănătăţii publice;

Hotărârea Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă numărul 49 din data 

de 13.10.2020 privind propunerea prelungirii stării de alertă şi a măsurilor necesar a fi 

aplicate pe durataacesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de 

COVID-19;

Ţinând cont de:
5

- contextul epidemiologie actual înregistrat la nivelul judeţului Suceava, de 

statisticile zilnice privind incidenţa cazurilor pozitive COVID-19 la nivelul fiecărei 

unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Suceava la mia de locuitori, cu precădere la 

nivelul municipiilor Suceava (2,56), Vatra Dornei (2,18), oraşelor Frasin (1,52), Gura 

Humorului (1,79), Şiret (2,74), respectiv la nivelul comunelor Bălăceana (2,71), 

Bălcăuţi (1,89), Cacica (1,84), Calafîndeşti (2,70), Comăneşti (1,64), Dărmăneşti (1,52), 

Dorna Arini (1,70), Fundu Moldovei (2,79), Grămeşti (1,72), lacobeni (2,44), Ipoteşti 

(2,42), Pojorâta (4,06), Sadova (1,56), Şcheia (2,02) şi Todireşti (6,69), de art. 3, alin.

(1) şi (2) din Hotărârea Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă numărul 47 din 

data de 05.10.2020, sus menţionată,

- de evoluţia epidemiologică înregistrată în rândul colectivelor de cadre didactice 

şi elevi ai Colegiului Militar „Ştefan cel Mare” Câmpulung Moldovenesc, respectiv 

Colegiul Tehnic Rădăuţi, de propunerile consiliilor de administraţie ale unităţilor 

anterior menţionate, avizate de către Inspectoratul Şcolar Judeţean Suceava şi Direcţia



Sănătate Publică Suceava, precum şi de prevederile art. 4, alin. (3) şi art. 6 din Ordinul 

comun MEC/MS nr. 5487/1494 din 31 august 2020,

COMITETUL JUDEŢEAN PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ 

AL JUDEŢULUI SUCEAVA HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Se modifică Scenariile de funcţionare pentru Colegiul Militar „Ştefan cel 

Mare” Câmpulung Moldovenesc şi Colegiul Tehnic Rădăuţi, începând cu data de 

15.10.2020, conform tabelului următor:
Nr.

crt.

Denumire unitate de 

învăţământ (PJ)

Scenariul stabilit în consiliile  

de administraţie
Observaţii

1.
Colegiul Militar „Ştefan 

cel Mare” Câmpulung 
M oldovenesc

Scenariu roşu S3

2 cadre didactice şi 23 elevi 

confirmaţi pozitiv în rândul 

instituţiei

2. Colegiul Tehnic Rădăuţi Scenariu roşu S3

3 cadre didactice şi 1 elev  

confirmaţi pozitiv în cadrul 

instituţiei

Art. 2. (1) în aplicarea art. 3, pct. 1 din Anexa nr. 3 la H.G. nr. 856/2020, 

purtarea măştii de protecţie, astfel încât să asigure nasul şi gura, este obligatorie pentru 

persoanele care au împlinit vârsta de 5 ani, prezente în spaţiile publice deschise, cum ar 

fi pieţele, târgurile, zonele de aşteptare (staţiile de autobuz, peroane şi alte asemenea), 

espanadele, zonele în care se desfăşoară serbări publice sau pelerinaje, exteriorul 

obiectivelor turistice, zonele pietonale, comerciale şi în proximitatea instituţiilor de 

învăţământ, până la o distanţă de 50 m de intrarea în perimetrul şcolii, în toate unităţile 

administrat!v-teritoriale din judeţul Suceava, cu excepţia comunelor Pojorâta şi 

Todiresti'.
A

(2) In aplicarea art. 3, pct. 2 din Anexa nr. 3 la H.G. nr. 856/2020, purtarea măştii 

de protecţie, astfel încât să asigure nasul şi gura, este obligatorie pentru persoanele care

Unităţi administrative-teritoriale pentru care se aplică obligativitatea respectării art. 1, alin. (2).



au împlinit vârsta de 5 ani, în toate spaţiile publice deschise, în următoarele unităţi 

administrativ-teritoriale: comunele Pojorâta şi Todireşti.

Art. 3. (1) în aplicarea art. 1, pct. 6 din Anexa nr. 3 la H.G. nr. 856/2020, 

organizarea şi desfăşurare activităţilor în cadrul cinematografelor, instituţiilor de 

spectacole şi/sau concerte este interzisă în următoarele unităţi administrativ-teritoriale 

din judeţul Suceava: comunele Pojorâta şi Todireşti.
A

(2) In aplicarea art. 1, pct. 6 din Anexa nr. 3 la H.G. nr. 856/2020, organizarea şi 

desfăşurare activităţilor în cadrul cinematografelor, instituţiilor de spectacole şi/sau 

concerte este permisă cu participarea publicului până la 30% din capacitatea maximă a 

spaţiului în următoarele unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Suceava: municipiile 

Suceava, Vatra Dornei, oraşele Frasin, Gura Humorului, Şiret, comunele Bălăceana, 

Bălcăuţi, Cacica, Calafmdeşti, Comăneşti, Dărmăneşti, Doma Arini, Fundu Moldovei, 

Grămeşti, lacobeni, Ipoteşti, Sadova, Şcheia.

(3) în aplicarea art. 1, pct. 6 din Anexa nr. 3 la H.G. nr. 856/2020, organizarea şi 

desfăşurare activităţilor în cadrul cinematografelor, instituţiilor de spectacole şi/sau 

concerte este permisă cu participarea publicului până la 50% din capacitatea maximă a 

spaţiului în toate unităţile administrativ-teritoriale din judeţul Suceava, cu excepţia celor 

menţionate la art. 3, alin. (1) şi (2) din prezenta hotărâre.

Art. 4. (1) în aplicarea art. 1, pct. 12 din Anexa nr. 3 la H.G. nr. 856/2020, se 

interzice organizarea de evenimente private (nunţi, botezuri, mese festive etc.) în toate 

unităţile administrativ-teritoriale din judeţul Suceava, în spatii închise cum ar fi, fără a 

se limita la acestea, saloane, cămine culturale, restaurante, baruri, cafenele, săli/corturi 

de evenimente.

(2) în aplicarea art. 1, pct. 13 din Anexa nr. 3 la H.G. nr. 856/2020, se interzice 

organizarea de evenimente private (nunţi, botezuri, mese festive etc.) în toate unităţile 

administrativ-teritoriale din judeţul Suceava, în spaţii deschise cum ar fi, fără a se limita 

la acestea, saloane, cămine culturale, restaurante, terase, baruri, cafenele, săli/corturi de 

evenimente.

Art. 5. (1) în aplicarea art. 6, pct. 1 din Anexa nr. 3 la H.G. nr. 856/2020, 

activitatea cu publicul al operatorilor economici care desfăşoară activităţi de preparare, 

comercializare şi consum al produselor alimentare şi/sau băuturilor alcoolice şi



nealcoolice, de tipul restaurantelor şi cafenelelor, în interiorul clădirilor este interzisă în 

următoarele unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Suceava: comunele Pojorâta şi 

Todiresti.i

(2) In aplicarea art. 6, pct. 1 din Anexa nr. 3 la H.G. nr. 856/2020, activitatea cu 

publicul al operatorilor economici care desfăşoară activităţi de preparare, comercializare 

şi consum al produselor alimentare şi/sau băuturilor alcoolice şi nealcoolice, de tipul 

restaurantelor şi cafenelelor, în interiorul clădirilor este permisă fără a se depăşi 30% a 

din capacitatea maximă a spaţiului, în intervalul orar 6.00-23.00, în următoarele unităţi 

administrativ-teritoriale din judeţul Suceava: municipiile Suceava, Vatra Domei, oraşele 

Frasin, Gura Humorului, Şiret, comunele Bălăceana, Bălcăuţi, Cacica, Calafmdeşti, 

Comăneşti, Dărmăneşti, Doma Arini, Fundu Moldovei, Grămeşti, lacobeni, Ipoteşti, 

Sadova, Scheia.5 5

A

(3) In aplicarea art. 6, pct. 1 din Anexa nr. 3 la H.G. nr. 856/2020, activitatea cu 

publicul al operatorilor economici care desfăşoară activităţi de preparare, comercializare 

şi consum al produselor alimentare şi/sau băuturilor alcoolice şi nealcoolice, de tipul 

restaurantelor şi cafenelelor, în interiorul clădirilor este permisă fără a se depăşi 50% a 

din capacitatea maximă a spaţiului, în intervalul orar 6.00-23.00, în toate unităţile 

administrativ-teritoriale din judeţul Suceava, cu excepţia celor menţionate la art. 5, alin. 

(1) şi (2) din prezenta hotărâre.

Art. 6. (1) în aplicarea art. 6, pct. 2 din Anexa nr. 3 la H.G. nr. 856/2020, 

activitatea restaurantelor şi a cafenelelor din interiorul hotelurilor, pensiunilor sau a 

altor unităţi de cazare este permisă doar pentru persoanele cazate în cadrul acestor 

unităţi în următoarele unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Suceava: comunele 

Pojorâta şi Todireşti.
A

(2) In aplicarea art. 6, pct. 2 din Anexa nr. 3 la H.G. nr. 856/2020, activitatea 

restaurantelor şi a cafenelelor din interiorul hotelurilor, pensiunilor sau a altor unităţi de 

cazare este permisă fără a se depăşi 30% a din capacitatea maximă a spaţiului, în 

intervalul orar 6.00-23.00, în următoarele unităţi administrativ-teritoriale din judeţul 

Suceava: municipiile Suceava, Vatra Domei, oraşele Frasin, Gura Humorului, Şiret, 

comunele Bălăceana, Bălcăuţi, Cacica, Calafmdeşti, Comăneşti, Dărmăneşti, Dorna 

Arini, Fundu Moldovei, Grămeşti, lacobeni, Ipoteşti, Sadova, Şcheia.



A

(3) In aplicarea art. 6, pct. 1 din Anexa nr, 3 la H.G. nr. 856/2020, activitatea cu 

publicul al operatorilor economici care desfăşoară activităţi de preparare, comercializare 

şi consum al produselor alimentare şi/sau băuturilor alcoolice şi nealcoolice, de tipul 

restaurantelor şi cafenelelor, în interiorul clădirilor este permisă fără a se depăşi 50% a 

din capacitatea maximă a spaţiului, în intervalul orar 6.00-23.00, în toate unităţile 

administrativ-teritoriale din judeţul Suceava, cu excepţia celor menţionate la art. 6, alin. 

(1) şi (2) din prezenta hotărâre.
A

Art. 7. In situaţia în care activitatea operatorilor economici prevăzuţi la art. 5 şi 6 

din prezenta hotărâre este restricţionată sau închisă, se permite prepararea hranei şi 

comercializarea produselor alimentare şi a băuturilor alcoolice şi nealcoolice care nu se 

consumă în spaţiile respective.

Art. 8. Structurile judeţene aparţinând Ministerului Afacerilor Interne, Direcţia de 

Sănătate Publică Suceava, Direcţia Sanitar Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor 

Suceava, Inspectoratul Teritorial în Muncă Suceava, Inspectoratul Şcolar Judeţean 

Suceava vor intensifica activităţile de control în cadrul operatorilor economici 

HORECA, pieţe, târguri, mijloace de transport în comun, perimetrele unităţilor şcolare, 

respectiv alte spaţii şi domenii de activitate pentru care s-au stabilit măsuri restrictive în 

H.G. nr. 856/2020, conform atribuţiilor stabile de legislaţia incidenţă prevenirii şi 

gestionării riscului epidemiologie.

Art. 9. Secretariatul Tehnic Permanent va disemina prezenta hotărâre, după 

aprobare. Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, tuturor membrilor Comitetului 

Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Suceava, tuturor unităţilor administrativ-teritoriale 

din judeţul Suceava, respectiv altor instituţii interesate.

p r e ş e d in t e l e
COMITETULUI JI DETK^WM PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ SUCEAVA

Gir. Alexandru MOLDOVAN

Suceava,

15 octombrie 2020


