
COMITETUL JUDEŢEAN PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ
SUCEAVA

HOTĂRÂREA NR. 12 DIN DATA DE 15.01.2021
privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea rezilienţei comunităţii şi de diminuare a 

impactului tipului de risc, aplicabile pe raza judeţului Suceava, în scopul limitării şi 
prevenirii răspândirii virusului SARS-CoV-2

A

In 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;

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

^ Ordinul Prefectului judeţului Suceava nr. 84 din 04.02.2020 privind 

reorganizarea şi funcţionarea Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Suceava;

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

completările ulterioare;

V Legea nr. 136 din 18.03.2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul 
sănătăţii publice în situaţii de risc epidemiologie;

C Hotărârea Guvernului României nr. 3 din 12.01.2021 privind prelungirea stării de 

alertă pe teritoriul României începând cu data de 13 ianuarie 2021, precum şi stabilirea 

măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor 

pandemiei de COVID-19;

•A Ordonanţa de Urgenţă nr. 192/2020 pentru modificarea şi completarea Legii 

55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de 

COVID-19, precum şi pentru modificarea lit. A) a art. 7 din Legea nr. 81/2018 privind 

reglementarea activităţii de telemuncă;

Ţinând cont de:
- contextul epidemiologie actual înregistrat la nivelul judeţului Suceava, de statistica 

zilnică privind incidenţa cazurilor pozitive COVID-19 la mia de locuitori, înregistrate la 

nivelul fiecărei unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Suceava;

- analiza de risc întocmită în data de 15.01.2021 de către Direcţia de Sănătate

Publică Suceava şi propunerile formulare în condiţiile Art. 4 Hotărârea Comitetului

Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Suceava nr. 113 din data de 31.12.2020 privind
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stabilirea unor măsuri pentru asigurarea rezilienţei comunităţii şi de diminuare a 

impactului tipului de risc, aplicabile pe raza judeţului Suceava, în scopul limitării şi 
prevenirii răspândirii virusului SARS-CoV-2\

- punctul de vedere al Direcţiei de Sănătate Publică Suceava privind reanalizarea 

unor măsuri restrictive în urma analizelor de risc efectuate pentru unităţile administrativ- 

teritoriale în cadrul cărora se înregistrează incidenţe ridicate ale cazurilor pozitive la mia 
de locuitori.

COMITETUL JUDEŢEAN PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ 

AL JUDEŢULUI SUCEAVA HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. în condiţiile art. 4 din Hotărârea C.J.S.U. Suceava nr. 113/2020 si având în 

vedere incidenţele cazurilor pozitive la mia de locuitori în ultimele 14 zile, începând cu 

data emiterii prezentei hotărâri, îşi încetează aplicabilitatea măsurile stabilite prin 

hotărârea sus-menţionată, pentru comuna Stroieşti -  incidenţă -1,47.

Art. 2. Se dispun începând cu data de 16.01.2021, ora 00.00, pentru oraşul Gura 

Humorului şi comunele Coşna şi Iacobeni şi începând cu data de 17.01.2021, ora 00.00, 

pentru comunele Breaza, Calafindeşti, Horodnic de Jos, Iaslovăţ, Udeşti şi Vereşti pentru 

o perioadă de 14 zile, unităţi administrativ-teritoriale prevăzute în Anexa nr. 1 la prezenta 

hotărâre (unde incidenţa cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile este între 1,5 şi 3/1000 de 

locuitori) următoarele măsuri:

a) în aplicarea prevederilor art. 1 pct. 7 din Anexa nr. 3 la H.G. nr. 3/2021, 

organizarea şi desfăşurarea activităţii în cadrul cinematografelor, instituţiilor de spectacole 

şi/sau concerte este permisă, cu participarea publicului până la 30% din capacitatea 

maximă a spaţiului;

b) în aplicarea prevederilor art. 6 pct. 1 din Anexa nr. 3 la H.G. nr. 3/2021, 

activitatea cu publicul a 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, se desfăşoară fără 
a depăşi 30% din capacitatea maximă a spaţiului şi în intervalul orar 06:00 -  23:00, cu
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respectarea obligaţiilor stabilite prin ordin comun al ministrului sănătăţii şi al ministrului 
economiei, energiei şi mediului de afaceri;

c) în aplicarea prevederilor art. 6 pct. 2 din Anexa nr. 3 Ia H.G. nr. 3/2021, 

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

unităţi de cazare, se desfăşoară fără a depăşi 30% din capacitatea maximă a spaţiului şi în 
intervalul orar 06:00-23:00;

d) în aplicarea prevederilor art. 6 pct. 7 din Anexa nr. 3 la H.G. nr. 3/2021, nu este 

permisă activitatea în baruri, cluburi şi discoteci;

e) în aplicarea prevederilor art. 10 pct. 2 şi pct. 6 din Anexa nr. 3 la H.G. nr. 3/2021, 

activitatea cu publicul a operatorilor economici licenţiaţi în domeniul jocurilor de noroc 

este permisă fără a depăşi 30% din capacitatea maximă a spaţiului, în intervalul orar 06:00 
-23:00.

Art. 3. Se dispun începând cu data de 17.01.2021, ora 00.00, pentru oraşul 

Milişăuţi şi comuna Vicovu de Jos pentru o perioadă de 14 zile, unităţi administrativ- 

teritoriale prevăzute în Anexa nr. 2 la prezenta hotărâre, unde incidenţa cumulată a 

cazurilor în ultimele 14 zile a depăşit pragul de 3/1000 locuitori, următoarele măsuri:

a) în aplicarea prevederilor art. 1 pct. 7 din Anexa nr. 3 la H.G. nr. 3/2021, 

organizarea şi desfăşurarea activităţii în cadrul cinematografelor, instituţiilor de spectacole 
şi/sau concerte este interzisă;

b) în aplicarea prevederilor art. 6 pct. 1 din Anexa nr. 3 la H.G. nr. 3/2021, 

activitatea cu publicul a 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;

c) în aplicarea prevederilor art. 6 pct. 2 din Anexa nr. 3 la H.G. nr. 3/2021, 

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

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

intervalul orar 06:00 -  23:00;
A

d) In aplicarea prevederilor art. 6 pct. 4 din Anexa nr. 3 la H.G. nr. 3/2021, pentru 

operatorii economici prevăzuţi la art. 3 lit. b) şi c) se permite prepararea hranei şi 
comercializarea produselor alimentare şi băuturilor alcoolice şi nealcoolice care nu se 

consumă în spaţiile respective;
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e) In aplicarea prevederilor art. 6 pct. 6 din Anexa nr. 3 la H.G. nr. 3/2021, 

prepararea, comercializarea şi consumul produselor alimentare şi băuturilor alcoolice şi 

nealcoolice sunt permise în spaţiile special destinate dispuse în exteriorul clădirilor, în aer 

liber, cu asigurarea unei distanţe de minimum 2 metri între mese şi participarea a 

maximum 6 persoane la o masă, dacă sunt din familii diferite;

f) în aplicarea prevederilor art. 6 pct. 7 din Anexa nr. 3 la H.G. nr. 3/2021, nu este 

permisă activitatea în baruri, cluburi şi discoteci;

g) în aplicarea prevederilor art. 10 pct. 2 şi pct. 6 din Anexa nr. 3 la H.G. nr. 3/2021, 

activitatea cu publicul a operatorilor economici licenţiaţi în domeniul jocurilor de noroc 
este interzisă.

Art. 4. Măsurile dispuse în baza prezentei hotărâri vor fi reevaluate de către 

Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Suceava, în urma analizei efectuate de către 

Direcţia de Sănătate Publică Suceava, la expirarea termenului pentru care acestea au fost 
adoptate.

Art. 5. Prevederile prezentei hotărâri vor completa, modifica, în mod corespunzător 
Hotărârile Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Suceava aflate în vigoare.

Art. 6. 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 administraţiv-teritoriale din 

judeţul Suceava, respectiv altor instituţii interesate.

COMITETULUI JU
PREŞEDINTELE

NTRli/SITUAŢII DE URGENŢĂ SUCEAVA 
REFECT,

exandru MOLDOVAN

Suceava,

15 ianuarie 2021
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nr. 12 din data de 15.01.2021

Lista unităţilor administrativ-teritoriale unde incidenţa cumulată a cazurilor

Anexa nr. I la Hotărârea Comitetului Judeţean Suceava pentru Situaţii de Urgenţă

în ultimele 14 zile este între 1,5 şi 3/1000 locuitori

Nr. crt.
Denumire unitate 

administrativ- 
teritorială

Incidenţa 
cazurilor 

pozitive la 
mia de 

locuitori 
(inclusiv 
focare)

Incidenţa 
cazurilor pozitive 
la mia de locuitori 

(iară focare, 
confonn art. 15, 
alin. 4 din Anexa 
nr. 3 la H.G. nr.

3/2021)

Data şi ora 
instituirii 
măsurilor

Data
expirării
măsurilor
instituite

Unităţi administrativ-teritoriale pentru care se prelungesc măsurile restrictive,
conform H.G. nr. 3/2021

1. Gura Humorului 1.66 1,66 16.01.2021, 
ora 00.00

29.01.2021, 
ora 24.00

2. Coşna 2.05 2.05 16.01.2021, 
ora 00.00

29.01.2021, 
ora 24.00

3. Iacobeni 2.00 2,00 16.01.2021, 
ora 00.00

29.01.2021, 
ora 24.00

Unităţi administrativ-teritoriale pentru care se stabilesc măsuri restrictive,
conform H.G. nr. 3/2021

4. Breaza 1.96 1.96 17.01.2021, 
ora 00.00

30.01.2021, 
ora 24.00

5. Calafindeşti 1.67 1.67 17.01.2021, 
ora 00.00

30.01.2021, 
ora 24.00

6. Horodnic de Jos 1.60 1.60 17.01.2021, 
ora 00.00

30.01.2021, 
ora 24.00

7. Iaslovăţ 1.63 1.63 17.01.2021, 
ora 00.00

30.01.2021, 
ora 24.00

8. Udeşti 1,57 1,57 17.01.2021, 
ora 00.00

30.01.2021, 
ora 24.00

9. Vereşti 1,73 1.73 17.01.2021, 
ora 00.00

30.01.2021, 
ora 24.00
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Anexa nr. 2 la Hotărârea Comitetului Judeţean Suceava pentru Situaţii de Urgenţă

nr. 12 din data de 15.01.2021

Lista unităţilor administrativ-teritoriale unde incidenţa cumulată a cazurilor

în ultimele 14 zile este mai mare de 3/1000 locuitori

Nr.
crt.

Denumire unitate 
administrativ- 

teritorială

Incidenţa 
cazurilor 

pozitive la mia 
de locuitori 
(inclusiv 
focare)

Incidenţa cazurilor 
pozitive la mia de 

locuitori (fără 
focare, confonn 

art. 15, alin. 4 din 
Anexa nr. 3 la H.G. 

nr. 1065/2020)

Data şi ora 
instituirii 
măsurilor

Data
expirării
măsurilor
instituite

Jnităţi administrativ-teritoriale nou stabilite pentru care se ap
conform H.G. nr. 1065/2020

ică măsuri restrictive,

1. Milisăutiţ » 3,20 3,20 17.01.2021, 
ora 00.00

30.01.2021, 
ora 24.00

2. Vicovu de Jos 3,30 3,30 17.01.2021, 
ora 00.00

30.01.2021, 
ora 24.00
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