MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
COMITETUL JUDEŢEAN PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ HARGHITA

Hotărârea nr. 36/29.10.2020
pentru actualizarea
Hotărârilor nr. 30/16.10.2020, 31/20.10.2020 şi 34/23.10.2020
privind instituirea de măsuri suplimentare pentru reducerea riscului
de contaminare cu noul coronavirus COVID-19 la nivelul județului Harghita
Având în vedere 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, luând în considerare:
- evoluţia epidemiei de COVID-19 cauzată de noul coronavirus SARS-CoV-2;
- incidenţa cumulată a cazurilor de COVID - 19 în ultimele 14 zile la nivelul
localităţilor din judeţul Harghita;
- Hotărârea nr. 49/13.10.2020 a Comitetului Naţional pentru Situaţii de
Urgenţă;
- O.U.G. nr. 21/2004, privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor
de Urgenţă;
- Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea
efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările și completările ulterioare
- având în vedere prevederile Legii nr. 136/2020 privind instituirea unor
măsuri în domeniul sănătății publice în situații de risc epidemiologic și biologic,
republicată şi ale Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și
combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;
- luând în considerare Adresa nr. 143.162/2020 a Centrului Naţional de
Coordonare şi Conducere a Intervenţiei;
- Hotărârea CNSU nr. 50/26.10.2020 privind aprobarea ţărilor/zonelor de risc
epidemiologic pentru care se instituie măsura carantinei asupra persoanelor care
sosesc în României din acestea şi clarificarea unor aspecte referitoare la aplicarea
prevederilor HG 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 COVID19,
Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Harghita adoptă
prezenta
HOTĂRÂRE:
Art. 1. Se menţin măsurile dispuse conform art. 1 din Hotărârea CJSU nr.
30/16.10.2020.
Art. 2. Se actualizează lista unităţilor administrativ – teritoriale din judeţul
Harghita în care incidenţa cumulată a cazurilor din ultimele 14 zile este mai
mică sau egală cu 1,5/1000 de locuitori, după cum urmează: Atid, Avrămeşti,

Bilbor, Cozmeni, Lunca de Jos, Lunca de Sus, Mărtiniş, Săcel, Sărmaş, Subcetate,
Topliţa, Tulgheş, Vărşag,. Pentru aceste localităţi se menţin măsurile stabilite
conform art. 2 din Hotărârea nr. 30/16.10.2020.
Art. 3. a) Se actualizează lista unităţilor administrativ – teritoriale din județul
Harghita unde incidenţa cazurilor este între 1,5/1000 de locuitori și 3/1000
de locuitori, respectiv: Ciumani, Dăneşti, Sânmartin, Sântimbru şi pentru care se
păstrează măsurile stabilite conform art. 3 din Hotărârea nr. 30/16.10.2020 până la
data de 01.11.2020.
b) Pentru localităţile în care incidenţa cazurilor este între
1,5/1000 de locuitori şi 3/1000 de locuitori, respectiv: Bălan, Căpâlniţa, Dârjiu,
Mereşti, Porumbeni, Praid, Siculeni se aplică măsurile stabilite conform art. 3 din
Hotărârea nr. 30/16.10.2020 pentru perioada 20.10.2020, ora 23,00 –
03.11.2020.
c) Pentru localităţile în care incidenţa cazurilor este între
1,5/1000 de locuitori şi 3/1000 de locuitori, respectiv: Ciceu, Corund, Leliceni,
Remetea, Sândominic, Secuieni, Ulieş se aplică măsurile stabilite conform art. 3 din
Hotărârea nr. 30/16.10.2020 pentru perioada 25.10.2020, ora 23,00 –
08.11.2020.
d) Pentru localităţile în care incidenţa cazurilor este între
1,5/1000 de locuitori şi 3/1000 de locuitori, respectiv: Borsec, Ciucsângeorgiu,
Corbu, Cristuru Secuiesc, Ditrău, Gălăuţaş, Ocland, Racu, Satu Mare, Tomeşti,
Voşlăbeni se aplică măsurile stabilite conform art. 3 din Hotărârea nr. 30/16.10.2020
pentru perioada 30.10.2020, ora 23,00 – 12.11.2020).
e) pentru localităţile unde incidenţa cumulată în ultimele 14
zile a cazurilor depăşeşte 3/1000 de locuitori, respectiv:

Miercurea Ciuc, Vlăhiţa, Feliceni, Mugeni, Tuşnad, Zetea, Lueta, Mihăileni,
Plăieșii de Jos (pentru perioada 20 octombrie, ora 23.00 – 03 noiembrie
2020),

Băile Tuşnad, Dealu, Frumoasa, Joseni, Lăzarea, Păuleni Ciuc, Şimoneşti
(pentru perioada 25 octombrie, ora 23.00 – 08 noiembrie 2020),

Odorheiu Secuiesc, Brădeşti, Mădăraş, Cârţa, Gheorgheni, Lupeni, Sâncrăieni,
Sânsimion, Suseni, (pentru perioada 30 octombrie – 12 noiembrie 2020),
se stabilesc următoarele măsuri suplimentare:
- se interzic organizarea și desfășurarea activității în cadrul
cinematografelor, instituțiilor de spectacole și/sau concerte;
- este interzisă activitatea cu publicul a operatorilor economici care
desfășoară activități de preparare, comercializare şi consum al produselor
alimentare și/sau băuturilor alcoolice şi nealcoolice, de tipul restaurantelor
şi cafenelelor, în interiorul clădirilor;
- activitatea restaurantelor și a cafenelelor din interiorul hotelurilor,
pensiunilor sau altor unități de cazare este permisă doar pentru
persoanele cazate în cadrul acestor unităţi;
- în situația în care activitatea operatorilor economici prevăzuți mai sus este
restricționată sau închisă, se permite prepararea hranei și comercializarea
produselor alimentare și băuturilor alcoolice și nealcoolice care nu se
consumă în spațiile respective;

- prepararea, comercializarea și consumul produselor alimentare și

-

băuturilor alcoolice și nealcoolice sunt permise în spațiile special destinate
dispuse în exteriorul clădirilor, în aer liber, cu asigurarea unei distanțe
de minimum 2 m între mese și participarea a maximum 6 persoane la o
masă, dacă sunt din familii diferite, și cu respectarea măsurilor de
protecție sanitară stabilite prin ordin comun al ministrului sănătății,
ministrului economiei, energiei și mediului de afaceri și al președintelui
Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor,
emis în temeiul art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările și
completările ulterioare;
activitatea cu publicul a operatorilor economici licenţiaţi în domeniul
jocurilor de noroc este interzisă;
purtarea măştii de protecţie, astfel încât să acopere nasul şi gura,
este obligatorie pentru toate persoanele care au împlinit vârsta de 5
ani, în toate spaţiile publice deschise.
Comitetele Locale pentru Situații de Urgență vor analiza oportunitatea și
posibilitatea funcționării în condiții de siguranță sanitară a creșelor, asupra
măsurilor luate urmând a fi informat Comitetul Județean pentru Situații de
Urgență.

Art. 4. Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Oltul" al judeţului Harghita,
prin Secretariatul Tehnic Permanent, va comunica prezenta Hotărâre tuturor
membrilor Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Harghita.
Art. 5. Instituţia Prefectului - Judeţul Harghita va comunica prezenta
hotărâre, în regim de urgenţă către toate Comitetele locale pentru situaţii de urgenţă,
pentru punere în aplicare.
Art. 6. Prezenta hotărâre se publică pe site-ul Instituţiei Prefectului Judeţul
Harghita și al Inspectoratului Județean pentru Situații de Urgență al judeţului „Oltul”
Harghita.
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