
 

                                                                               
 

 
COMITETUL JUDEȚEAN PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ AL JUDEȚULUI BIHOR 

 
HOTĂRÂRE NR. 2 

din data de 11.01.2021 
 

privind aprobarea unor măsuri în domeniul sănătății publice în aplicarea H.G. nr. 1065/11.12.2020 privind 
prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 14 decembrie 2020, precum și stabilirea 
măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 

 
 

Ținând cont de Ordonanța de urgență nr.192/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 55/2020 privind unele 
măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, precum și pentru modificarea lit. a) a 
art. 7 din Legea nr. 81/2018 privind reglementarea activității de telemuncă, de prevederileH.G. nr. 1065/11.12.2020 
privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 14 decembrie 2020, precum și a 
măsurilor necesar a fi aplicate pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID -
19, adoptată potrivit propunerilor Hotarârii CNSU nr. 58/2020 privind propunerea prelungirii stării de alertă si a 
măsurilor necesar a fi aplicate pe durata acesteia pentru prevenirea si combaterea pandemiei de COVID-19, 

 
Văzând adresa Direcției de Sănătate Publică Bihor nr.587/11.01.2021 urmare a analizei incidenței cumulate 

a cazurilor confirmate Covid-19 în ultimele 14 zile, înregistrată la Instituția Prefectului Județului Bihor sub 
nr.275/11.01.2021, 
  

Având în vedere prevederile legale ale: 
 

 
Ø Art. 5 alin. 3 lit. a și lit. f al Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea 

efectelor pandemiei de COVID-19; 
Ø H.G. nr. 967/12.11.2020 privind prelungireastării de alertă pe teritoriul României începând cu data 

de 14 noiembrie 2020 
Ø Hotărârea CNSU nr. 54 din 12.11.2020 privind propunerea prelungirii stării de alertă și a măsurilor 

necesar a fi aplicate pe durata acesteia pentru prevenirea si combaterea pandemiei de COVID-19 
Ø H.G.nr. 935 din 5 noiembrie 2020 pentru modificarea și completarea anexelor nr. 2 și 3 la Hotărârea 

Guvernului nr. 856/2020 precum și a măsurilor necesar a fi aplicate pe durata acesteia pentru 
prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID -19 

Ø Hotărârea CNSU nr. 52/02.11.2020 privind stabilirea unor măsuri suplimentare necesar a fi aplicate 
pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 

Ø Ordonanței de urgență nr. 192/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 55/2020 privind 
unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, precum și pentru 
modificarea lit. a) a art. 7 din Legea nr. 81/2018 

Ø Legii nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătăţii publice în situaţii de risc 
epidemiologic şi biologic; 
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Ø O.U.G. nr. 21/2004 privind sistemul naţional de management al situaţiilor de urgenţă, cu modificările 
şi completările ulterioare; 

Ø Art.10,11,18,22,23 și 24 din Anexa H.G. 1491 din 2004 pentru aprobarea Regulamentului-cadru 
privind structura organizatorică, atribuțiile, funcționarea și dotarea comitetelor și centrelor operative 
pentru situații de urgență, cu modificările şi completările ulterioare; 

Ø H.G. 557/2016 privind managementul tipurilor de risc; 
Ø H.G. 553/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 

17.07.2020, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi 
combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările şi completările ulterioare; 

Ø H.G. 558/2020 pentru modificarea şi completarea Anexelor 2 şi 3 la H.G.R. 553/2020; 
Ø Ordinului  ministrului sănătăţii nr. 1309/2020 privind modalitatea de aplicare a măsurilor de prevenire 

şi limitare a îmbolnăvirilor SARS-CoV-2; 
Ø Ordinul ministrului sănătăţii  nr. 1.829 din 27 octombrie 2020 pentru aprobarea fluxului informațional 

utilizat în raportarea datelor referitoare la infecția cu virusul SARS-CoV-2 modificat prin Ordinului 
ministrului sănătății nr. 1.829/2020 pentru aprobarea fluxului informațional utilizat în raportarea 
datelor referitoare la infecția cu virusul SARS-CoV-2 

Ø Ordinului comun al Ministrului Sănătății și al Ministrului Afacerilor Interne nr. 2009/166/2020 
 

 
În temeiul prevederilor : 

 
• H.G. nr. 1065/11.12.2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu 

data de 14 decembrie, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru 
prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID – 19; 

• Hotărârii CNSU nr. 58/2020 privind propunerea prelungirii stării de alertă și a măsurilor necesar a 
fi aplicate pe durata acesteia pentru prevenirea si combaterea pandemiei de COVID-19; 

• Hotărârii CNSU nr. 54 din 12.11.2020 privind propunerea prelungirii stării de alertă și a măsurilor 
necesar a fi aplicate pe durata acesteia pentru prevenirea si combaterea pandemiei de COVID-
19 

• H.G. nr. 967/12.11.2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României de 14 noiembrie 
2020 

• Hotărârii CNSU nr. 52/02.11.2020 privind stabilirea unor măsuri suplimentare necesar a fi 
aplicate pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19; 

• H.G. nr. 856/14.10.2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu 
data de 15 octombrie, precum și a măsurilor necesar a fi aplicate pe durata acesteia pentru 
prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID -19 – ART. 6 DIN ANEXA 3 - Măsuri 
pentru diminuarea impactului de risc coroborate cu H.G. nr. 935 din 5 noiembrie 2020 pentru 
modificarea și completarea anexelor nr. 2 și 3 la Hotărârea Guvernului nr. 856/2020 precum și a 
măsurilor necesar a fi aplicate pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor 
pandemiei de COVID -19 
 

Cu luarea în considerare a analizei factorilor de risc privind managementul situației de urgență generată de 
virusul SARS-CoV-2, pe teritoriul României, realizată la nivelul Centrului Național de Coordonare și Conducere a 
Intervenției, 
 Văzând persistența unui număr crescut de persoane infectate în județul Bihor, precum și apariția zilnică a 
unor cazuri noi de persoane infectate, aspecte care generează o presiune constantă asupra capacității de 
gestionare a unităților administrativ – teritoriale și a sistemului sanitar,  
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COMITETUL JUDEŢEAN PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ,  
Întrunit în ședința din data de 11.01.2021, 

 
Adoptă următoarea, 

 
HOTĂRÂRE: 

 
  

Art.1.  Alin.1. Cu data de 12.01.2021, ora. 00:00 se instituie următoarele măsuri, în domeniul HORECA 
precum și în domeniul cultural, divertisment, recreativ: 

Activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfășoară activități de preparare, 
comercializare și consum al produselor alimentare și/sau băuturilor alcoolice și nealcoolice, de tipul 
restaurantelor și cafenelelor, în interiorul clădirilor:  

a. este permisă fără a depăși 50% din capacitatea maximă a spațiului și în intervalul orar 6,00-
23,00, în localitățile unde incidența cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile este mai mică sau egală 
de 1,5/1.000 de locuitori,  

b. este permisă fără a depăși 30% din capacitatea maximă a spațiului și în intervalul orar 6,00-23,00, 
dacă incidența cumulată în ultimele 14 zile a cazurilor din localitate este mai mare de 1,5 și mai 
mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori,  

c. este interzisă la depășirea incidenței de 3/1.000 de locuitori; 
Alin.2. Activitatea restaurantelor și a cafenelelor din interiorul hotelurilor, pensiunilor sau 

 altor unități de cazare este permisă: 
a. fără a depăși 50% din capacitatea maximă a spațiului și în intervalul orar 6,00-23,00, în 

județele/localitățile unde incidența cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile este mai mică sau 
egală de 1,5/1.000 de locuitori,  

b. fără a depăși 30% din capacitatea maximă a spațiului și în intervalul orar 6,00-23,00, dacă 
incidența cumulată în ultimele 14 zile a cazurilor din județ/localitate este mai mare de 1,5 și mai mică 
sau egală cu 3/1.000 de locuitori,  

c. doar pentru persoanele cazate în cadrul acestor unități în județele/localitățile unde este 
depășită incidența de 3/1.000 de locuitori în ultimele 14 zile. 

Alin.3. În situația în care activitatea operatorilor economici prevăzuți la Alin.1 și 2 este restricționată 
 sau închisă, se permite prepararea hranei și comercializarea produselor alimentare și băuturilor alcoolice și 
nealcoolice care nu se consumă în spațiile respective. 

 
Alin.4. Prepararea, comercializarea și consumul produselor alimentare și băuturilor alcoolice și 
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 nealcoolice sunt permise în spațiile special destinate dispuse în exteriorul clădirilor, în aer liber, cu asigurarea unei 
distanțe de minimum 2 metri 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 

Alin.5. Nu este permisă activitatea în baruri, cluburi și discoteci. 
Alin.6. Se interzice desfășurarea de reuniuni cu prilejul unor sărbători, aniversări, petreceri 

înspații închise și/sau deschise, publice și/sau private; 
 
Art.2.  Alin.1. În condițiile art. 5 alin. (3) lit. f) din Legea nr. 55/2020, cu modificările și completările 

ulterioare, se instituie obligația pentru operatorii economici care desfășoară activități de comerț/prestări de 
servicii în spații închise și/sau deschise, publice și/sau private, să își organizeze și să desfășoare activitatea 
în intervalul orar 5:00-21:00, inclusiv HORECA. 

Alin.2. Prin excepție de la prevederile alin. (1), în intervalul orar 21:00-5:00, operatorii economici pot 
activa doar în relația cu operatorii economici cu activitate de livrare la domiciliu. 

Alin.3. Prin excepție de la prevederile alin. (1), unitățile farmaceutice, benzinăriile, operatorii 
economici cu activitate de livrare la domiciliu, precum și operatorii economici din domeniul transportului 
rutier de persoane care utilizează autovehicule cu capacitate mai mare de 9 locuri pe scaune, inclusiv locul 
conducătorului auto, și cei din domeniul transportului rutier de mărfuri care utilizează autovehicule cu masa 
maximă autorizată de peste 2,4 tone își pot desfășura activitatea în regim normal de muncă, cu respectarea 
normelor de protecție sanitară. 
             Alin.4.  a.  În interiorul localităților se interzice circulația persoanelor în grupuri pietonale mai mari de 

6 persoane care nu aparțin aceleiași familii, precum și formarea unor asemenea grupuri; 
    b. În toate localitățile se interzice circulația persoanelor în afara locuinței/gospodăriei în 
intervalul orar 23:00-5:00, cu excepțiile prevăzute de lege. 

Art.3.  În interiorul centrelor comerciale în care își desfășoară activitatea mai mulți operatori economici 
nu se permite exploatarea locurilor de joacă, a sălilor de jocuri, precum și a activității barurilor, cluburilor și 
discotecilor. 

Art.4.  Alin.1. Se suspendă activitatea operatorilor economici desfășurată în spații închise în 
următoarele domenii: activități în piscine, locuri de joacă, săli de jocuri,  

Alin.2. Activitatea cu publicul a operatorilor economici licențiați în domeniul jocurilor de 
noroc estepermisă: 

a. fără a depăși 50% din capacitatea maximă a spațiului în județele/localitățile unde incidența 
cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile este mai mică sau egală cu 1,5/1.000 de locuitori,  

b. fără a depăși 30% din capacitatea maximă a spațiului, dacă incidența cumulată în ultimele 14 zile 
a cazurilor din județ/localitate este mai mare de 1,5 și mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori; 

c. este interzisă la depășirea incidenței de 3/1.000 de locuitori; 
Alin.3. Prin excepție de la alin. 1 este permisă achiziția biletelor loto și a lozurilor, fără a fi 

permise activitățile privind alte jocuri de noroc, cu respectarea tuturor măsurilor prevăzute de legislația 
incidentă.  

 
 
Se recomandă respectarea următoarelor măsuri : 
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- interzicerea folosirii de jetoane pentru alegerea numerelor de loto, se încurajează sisteme cu ecran 
tactil care pot fi dezinfectate conform recomandărilor; 

- va fi încurajată plata cu cardul și folosirea stațiilor de plată de tipul self play pentru achiziționarea 
lozurilor și a biletelor; 

- conform cu prevederile din Ordinul comun al Ministrului Sănătății nr. 1088/2020 al Ministrului 
Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri nr. 1910/2020, pentru aprobarea Regulamentelor privind 
stabilirea măsurilor specifice de prevenire a răspândirii virusului SARS – CoV- 2 pentru activitățile în 
centrele comerciale în care își desfășoară activitatea mai mulți operatori economici, de tip mall, organizarea 
și desfășurarea activităților din sălile de pariuri sportive, în condiții de securitate, precum și pentru locațiile în 
care se desfășoară activitatea de jocuri de noroc. 

Art.5.  Alin.1. Se instituie obligația instituțiilor și autorităților publice, operatorilor economici și 
profesioniștilor de a organiza activitatea astfel încât să asigure, la intrarea în sediu, în mod obligatoriu, triajul 
epidemiologic și dezinfectarea obligatorie a mâinilor, atât pentru personalul propriu, cât și pentru vizitatori. 

 
            Alin.2.  Se instituie obligația operatorilor economici care desfășoară activități de jocuri de 

noroc,îngrijire personală, primire turistică cu funcțiuni de cazare, precum și activități de lucru în birouri cu 
spații comune în sistem deschis de a respecta normele de prevenire stabilite prin ordinul comun al ministrului 
economiei, energiei și mediului de afaceri și al ministrului sănătății, emis în temeiul art. 71 alin. (2) din Legea nr. 
55/2020. 

Art.6.   Alin.1.  Activitățile instituțiilor muzeale, bibliotecilor, librăriilor, cinematografelor, studiourilor 
de producție de film și audiovizual, instituțiilor de spectacole și/sau concerte, școlilor populare, de artă și 
de meserii, precum și evenimentele culturale în aer liberse pot desfășuranumai în condițiile stabilite prin 
ordin comun al ministrului culturii și al ministrului sănătății, emis în temeiul art. 44 și al art. 71 alin. (2) din Legea nr. 
55/2020, cu modificările și completările ulterioare; 

Alin.2. Cu respectarea condițiilor precizate la Alin.1. și Art.2. -organizarea și desfășurarea 
activității încadrulcinematografelor, instituțiilor de spectacole și/sau concerte este permisă: 

a. cu participarea publicului până la 50% din capacitatea maximă a spațiului, dacă incidența 
cumulată în ultimele 14 zile a cazurilor din județ/localitate este mai mică sau egală cu 1,5/1.000 de 
locuitori,  

b. cu participarea publicului până la 30% din capacitatea maximă a spațiului, dacă incidența 
cumulată în ultimele 14 zile a cazurilor din județ/localitate este mai mare de 1,5 și mai mică sau 
egală cu 3/1.000 de locuitori; 

c. este interzisă la depășirea incidenței de 3/1.000 de locuitori; 

Alin.3. Organizarea și desfășurarea spectacolelor de tipul drive-in sunt permisecu respectarea 
condițiilor precizate la Art.2., numai dacă ocupanții unui autovehicul sunt membrii aceleiași familii sau reprezintă 
grupuri de până la 3 persoane, iar organizarea și desfășurarea în aer liber a spectacolelor, concertelor, 
festivalurilor publice și private sau a altor evenimente culturale sunt permise numai cu participarea a cel 
mult 300 de spectatori cu locuri pe scaune, aflate la distanță de minimum 2 metri unul față de celălalt, precum 
și cu purtarea măștii de protecție.  
Activitățile sunt interzise la nivelul județelor/localităților unde incidența cumulată în ultimele 14 zile a 
cazurilor este mai mare de 1,5/1.000 de locuitori. 
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Art.7.  Purtarea măștii de protecție, astfel încât să acopere nasul și gura, este obligatorie pentru 
toate persoanele care au împlinit vârsta de 5 ani, în toate spațiile publice deschise, spațiile comerciale, 
mijloacele de transport în comun și la locul de muncă,indiferent de valoarea ratei de incidență cumulată a 
cazurilor din ultimele 14 zile. 

 
Art.8. Alin.1. Se abrogă interdicțiile pentru localitățile prevăzute în Hotărârea CJSU nr.1/2021. 

Alin.2. Se aprobă Lista localităților în care se impun măsuri de restricționare menționate la ( art. 1 
-6) astfel: 

Nr.crt. Localitate 
Rata de 
incidenta 
la 1000 
locuitori 

Măsura de restricționare 

1 LAZURI DE BEIUS 4,98 INTERZISĂ 
2 MAGESTI 4,52 INTERZISĂ 
3 SANTANDREI 4,43 INTERZISĂ 
4 VIISOARA 3,8 INTERZISĂ 
5 VADU CRISULUI 3,74 INTERZISĂ 
6 CHISLAZ 3,42 INTERZISĂ 
7 POCOLA 3,3 INTERZISĂ 
8 NUCET 3,27 INTERZISĂ 
9 BOIANU MARE 3,14 INTERZISĂ 

10 CAMPANI 2,94 
este permisă fără a depăși 30% din capacitatea maximă a 
spațiului 

11 ORADEA 2,81 
este permisă fără a depăși 30% din capacitatea maximă a 
spațiului 

12 REMETEA 2,78 
este permisă fără a depăși 30% din capacitatea maximă a 
spațiului 

13 INEU 2,69 
este permisă fără a depăși 30% din capacitatea maximă a 
spațiului 

14 SUNCUIUS 2,6 
este permisă fără a depăși 30% din capacitatea maximă a 
spațiului 

15 COPACEL 2,56 
este permisă fără a depăși 30% din capacitatea maximă a 
spațiului 

16 PALEU 2,51 
este permisă fără a depăși 30% din capacitatea maximă a 
spațiului 

17 ABRAM 2,29 
este permisă fără a depăși 30% din capacitatea maximă a 
spațiului 

18 BRUSTURI 2,23 
este permisă fără a depăși 30% din capacitatea maximă a 
spațiului 

19 CARPINET 2,2 
este permisă fără a depăși 30% din capacitatea maximă a 
spațiului 

20 MADARAS 2,12 
este permisă fără a depăși 30% din capacitatea maximă a 
spațiului 

21 ALESD 2,11 
este permisă fără a depăși 30% din capacitatea maximă a 
spațiului 

22 VARCIOROG 2,06 este permisă fără a depăși 30% din capacitatea maximă a 
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spațiului 

23 CHERECHIU 2,04 
este permisă fără a depăși 30% din capacitatea maximă a 
spațiului 

24 UILEACU DE BEIUS 1,97 
este permisă fără a depăși 30% din capacitatea maximă a 
spațiului 

25 BEIUS 1,94 
este permisă fără a depăși 30% din capacitatea maximă a 
spațiului 

26 TILEAGD 1,85 
este permisă fără a depăși 30% din capacitatea maximă a 
spațiului 

27 LUNCA 1,83 
este permisă fără a depăși 30% din capacitatea maximă a 
spațiului 

28 SINTEU 1,83 
este permisă fără a depăși 30% din capacitatea maximă a 
spațiului 

29 TOBOLIU 1,82 
este permisă fără a depăși 30% din capacitatea maximă a 
spațiului 

30 BOROD 1,77 
este permisă fără a depăși 30% din capacitatea maximă a 
spațiului 

31 SANMARTIN 1,74 
este permisă fără a depăși 30% din capacitatea maximă a 
spațiului 

32 STEI 1,73 
este permisă fără a depăși 30% din capacitatea maximă a 
spațiului 

33 DRAGANESTI 1,68 
este permisă fără a depăși 30% din capacitatea maximă a 
spațiului 

34 CURATELE 1,66 
este permisă fără a depăși 30% din capacitatea maximă a 
spațiului 

35 SANNICOLAU ROMAN 1,65 
este permisă fără a depăși 30% din capacitatea maximă a 
spațiului 

36 CABESTI 1,61 
este permisă fără a depăși 30% din capacitatea maximă a 
spațiului 

37 SOIMI 1,57 
este permisă fără a depăși 30% din capacitatea maximă a 
spațiului 

38 MARGHITA 1,53 
este permisă fără a depăși 30% din capacitatea maximă a 
spațiului 

 
 

Art.9. Rata de incidență a cazurilor de infectare cu virusul SARS CoV 2 se analizează săptămânal sau ori 
de câte ori este necesar la nivelul fiecărei localități din județul Bihor, prezentele măsuri urmând a fi actualizate cu 
aceeași frecvență. 
 

Art.10. Inspectoratul pentru Situații de Urgență ”Crișana” al județului Bihor va transmite prezenta hotărâre 
către Centrul Național de Coordonare și Conducere a Intervenției, Departamentului pentru Situații de Urgență, 
Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, membrilor Comitetului Județean pentru Situații de Urgență și 
tuturor primăriilor din județ, prin grija Secretariatului Tehnic Permanent. 

 
PREȘEDINTELE 

COMITETULUI JUDEȚEAN PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ BIHOR 
 

PREFECT 
                                                                               Dumitru ȚIPLEA 


