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Nesecret 

COMITETUL JUDE�EAN PENTRU SITUA�II DE URGEN�� ALBA 

HOT�RÂREA nr. 65 din 15.11.2020 
privind propunerea instituirii carantinei în municipiul Blaj, jude�ul Alba 

Având în vedere situa�ia epidemiologic� din municipiul Blaj generat� de 
coronavirusul SARS-CoV-2, care a dus la înregistrarea unei rate de infectare cu virusul 
SARS-CoV-2 de 10,68 la 1000 de locuitori în municipiul Blaj, riscul epidemiologic 
fiind de o gravitate maxim�, în circumstan�e de nerespectare a m�surilor legale în 

Vigoare, 

In conformitate cu prevederile: 
art. 5 alin. (2) lit. d) din Legea 55/2020 privind unele m�suri pentru prevenirea 
_i combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modific�rile _i 

complet�rile ulterioare 
art. 7 alin. (5) _i art. 12 alin. (1) din Legea nr. 136/2020 privind instituirea unor 
m�suri în domeniul s�n�tä�ii publice în situa�ii de rise epidemiologic _i 

biologic; 
art. 3 din Anexa 3 la Hot�rârea de Guvern nr. 967 din 12 noiembrie 2020 
privind preungirea st�rii de alert� pe teritoriul României începând cu data de 
14 noiembrie 2020, precum _i stabilirea másurilor care se aplica pe durata 
acesteia pentru prevenirea �i combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 
art. 11 alin. (3) din Hot�rârea Guvernului nr. 557/2016 privind managementul 
tipurilor de risc; 
art. 3 alin. (4) din Ordinul Ministrului S�n�t��ii nr. 1309/2020 privind 
modalitatea de aplicare a m�surilor de prevenire �i limitare a îmboln�virilor cu 

SARS-CoV-2; 
in temeiul drepturilor conferite de Hot�rårea Guvernului nr. 1491/2004 pentru 

aprobarea Regulamentului-cadru privind structura organizatoric�, atribu�iile, 
functionarea _i dotarea comitetelor _i centrelor pentru situa�ii de urgen��. 

Tinând cont de prevederile O.U.G. nr. 21/2004 privind Sistemul Na�ional de 
Management al Situa�iilor de Urgen��, aprobat� prin Legea nr. 15/2005, cu 

modific�rile _i complet�rile ulterioare; 
Vãzând analiza de risc zon� de focar municipiul Blaj nr. 12995 la data de 13 

noiembrie 2020 a Directiei de S�nätate Public� Alba; 
Luând in considerare Avizul de carantinare zonal� emis de Institutului Na�ional 

de S�n�tate Public� cu nr.130/14.11.2020 pentru municipiul Blaj; 
In baza prevederilor art.23 alin. (1)din Regulamentul de Organizare �i 

Functionare a C.J.S.U. Alba, aprobat prin Ordinul Prefectului judetului Alba nr. 

336/25.07.2017, cu modific�rile �i complet�rile ulterioare; 
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Comitetul Judetean pentru Situa�ii de Urgen�� Alba, convocat în _edin�� 
extraordinar� în data de 15.11.2020, 

HOT�R��TE: 

Art.1. (1)Se va solicita Centrului Na�ional de Coordonare _i Conducere a 
Interven�iei emiterea ordinului comandantului actiunii pentru instituirea pe o perioad� 
de 14 zile, începând cu data de 17.11.2020 ora 00:00, a m�surii de carantinare aa 

municipiului Blaj, jude�ul Alba. 
(2) Perimetrul vizat de m�sura preväzut� la alin. 1 este delimitat de urm�toarele 

coordonate geografice: 
- N 46°10"30.2"E 23°51'42.0" - DN 14 B 

- N 46°08'40.5" E 23°58'43.2" -DN 14B 
- N46°11'11.3" E 23°56'03.4" DJ 107 

- N 46°08'12.0"E 23°56'52.9" - DJ 107 

ART.2 Este strict interzis� intrarea / ie_irea din zona carantinat� prin alte zone _i cäi de 
acces decât cele deschise circula�iei publice de pe drumurile na�ionale, jude�ene, 
comunale _i forestiere. 

ART.3 Circula�ia _i sta�ionarea în spa�ii publice a persoanelor este interzis�, cu 
exceptia motivelor bine justificate, pe baza Declara�iei pe proprie r�spundere (Anexä), 
legitima�ie de serviciu sau a adeverin�ei eliberate de angajator. 

ART.4 In zona preväzut� la art. 1 alin. (2), se propune instituirea urmä�toarelor m�suri 
obligatorii pentru toate persoanele care se afl� permanent sau tranziteaz� zona 
men�ionat� la art. 1: 

1. identificarea persoanelor cu domiciliul, re_edin�a ori adresa declarat� în zona 
men�ionat� la art. 1 alin. (2) �i introducerea acestora în bazele de date dedicate 

2. limitarea la maximum a deplas�rii persoanelor _i monitorizarea permanent� a 
respect�rii acestei m�suri. Ie_irea persoanelor din locuin�� este permis� doar pe 
baz� de Declara�ie pe proprie räspundere (Anex�), legitima�ie de serviciu s 

adeverin�� eliberat� de angajator, dup� caz. 

3. In intervalul orar 06.00-22.00, în interiorul zonei men�ionat� la art. 1 alin. (2), 

se interzice circula�ia tuturor persoanelor în afara locuin�ei/gospodäriei, cu 
urm�toarele exceptii: 

a) deplasarea în interes profesional, inclusiv între locuin�ä/gospod�rie _i 

locul/locurile de desfã�urare a activit��ii profesionale �i înapoi; 
b) deplasarea pentru asigurarea de bunuri care acoper� necesit�ile de baz� 

ale persoanelor _i animalelor de companie/domestice, precum _i bunuri 
necesare desf�_urärii activit��ii profesionale, pentru persoanele cu vârsta 
de peste 65 de ani în intervalul 10:00 13:00, iar pentru persoanele cu 
vârsta mai mic� de 65 de ani în intervalele orare 06:00 10:00, respectiv 

13:00-20:00; 
c) deplasarea pentru asisten�� medical� care nu poate fi amânat� _i nici 

realizat� de la distan��, 
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d) deplasärile scurte, în apropierea locuin�ei/gospodäriei, legate de activitatea 
fizic� individual� a persoanelor (cu excluderea oric�ror activit��i sportive 
de echip�), cât �i pentru nevoile animalelor de companie/domestice; 

e deplasarea în scopul don�rii de sânge, la centrele de transfuzie sanguin�; 

deplasarea în seop umanitar sau de voluntariat, 
g) deplasarea pentru realizarea de activitä�i agricole; 
h) deplasarea produc�torilor agricoli pentru comercializarea de produse 

agroalimentare; 
i) îngrijirea sau administrarea unei propriet��i din alt� localitate; 

j) eliberarea de documente necesare pentru ob�inerea unor drepturi, 
k) participare la programe sau proceduri în centrele de tratament; 

1) pentru achizi�ia, service-ul, efectuarea ITP sau alte opera�iuni de 

între�inere a vehiculelor, activit��i care nu pot fi efectuate în localitatea de 

domiciliu; 
m)alte motive justificative precum: îngrijirea/inso�irea copilor/membrilor de 

familie; îngrijirea unei rude/afin sau persoan� aflat� în între�inere, 
asistenta persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilit��i ori deces al 

unui membru de familie, evenimente de stare civil�; 
4. In intervalul orar 22.00 6.00, circula�ia persoanelor în afara 

locuintei/gospod�riei este permis� numai pentru motivele prev�zute la punctul 3, 

lit. a), c), d). 
5. In/din zona men�ionat� la art. 1 alin. (2) este permis� intrarea/ ie_irea pentru: 

a) transportul de marf� indiferent de natura acestuia, al materiilor prime _i 
resurselor necesare desfäsur�rii activitä�ilor economice în localitatea 

carantinat�, precum _i aprovizionarea popula�iei; 
b) persoanele care nu locuiesc în zona carantinat�, dar care desf�_oar� 

activit��i economice sau în domeniul apär�ri, ordinii publice, securit��ii 
nationale, sanitare, veterinare, situa�iilor de urgen��, administra�iei publice 
locale, a asisten�ei _i protec�iei sociale, judiciare, serviciilor de utilitate 

public�, agriculturii, alimenta�iei publice, comunica�iilor _i transporturilor 
c) persoanele care locuiesc în zona carantinat� _i desf�_oar� activitatea 

profesional� în afara zonei carantinate; 
d) persoanele care realizeaz� activit��i agricole sau pentru comercializarea de 

produse agroalimentare; 
e) deplasarea din alte motive justificate, precum îngrijirea/ înso�irea copiilor 

membrilor de familie, îngrijirea unei / unui rude / afin sau a unei 
persoane aflate în între�inere, asisten�a persoanelor vârstnice, bolnave sau 
cu dizabilit��i, decesul unui membru de familie; 

1) deplasarea pentru asisten�ä medical� care nu poate fi amânat� _i nici 
realizat� de la distan��; 

g) urgente medicale. 

6. Pentru verificarea motivului deplas�rii în interes profesional, persoanele sunt
obligate s� prezinte, la cererea personalului autorit��ilor abilitate, legitima�ia de 

serviciu, adeverin�a eliberat� de angajator sau o declara�ie pe propria r�spundere. 
1. Pentru verificarea motivului deplasärii în interes personal, persoanele sunt 

obligate s�� prezinte, la cererea personalului autorit��ilor abilitate, o declara�ie pe 

propria r�spundere, completat� în prealabil. 
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8. Declara�ia pe propria r�spundere trebuie s� cuprind� numele �i prenumele, data 
na_terii, adresa locuin�ei/gospodärieilocului activit��ii profesionale, motivul 
deplasäri, data complet�rii _i semn�tura olograf� a declarantului. Declara�ia 
poate fi prezentatä în format letric (suport hârtie) sau pe un dispozitiv electronic. 

9.Se permite tranzitarea unit��ii administrativ teritoriale men�ionat� la art. 1 alin. 
(2) de c�tre persoanele care nu au domiciliul pe raza acesteia, find interzis� 
sta�ionarea în localitate. 

10.Se permite oficierea slujbelor religioase doar in exteriorul clädirilor, cu exceptia 
celor la care particip� doar personalul bisericesc. Pentru evenimentele organizate 
in exterior se va respecta norma de 4 mp/persoan�, cu respectarea regulilor de 

protec�ie sanitar�, stabilite prin Ordinul comun al Ministrului s�n�tä�ii _i al 
Ministrului afacerilor interne, emis în temeiul art. 45 _i al art. 71 alin. (2) din 
Legea nr. 55/2020, cu modific�rile _i complet�rile ulterioare; 

11.Se permite oficierea slujbelor de înmormântare, cu participarea a maxim 8 
persoane în interior iar în exterior cu participarea a maxim 20 persoane; 

12.Se permite oficierea evenimentelor de stare civil� cu prezen�a a maxim 10 
persoane în interionul cl�dirii, iar în exterior cu participarea a maxim 20 
persoane, cu respectarea regulilor de protec�ie sanitar�, stabilite prin Ordinul 
comun al Ministrului s�n�t��ii _i al Ministrului afacerilor inteme, emis in temeiul 
art. 45 _i al art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modific�rile _i 

complet�rile ulterioare; 
13.controlul mäsurilor privind limitarea deplas�rii persoanelor în / din unitatea 

iministrativ teritorial� men�ionat� la art. I alin. (2) �i m�surile de ordine 

public� vor fi organizate _i coordonate de c�tre Inspectoratul de Jandarmi 
Judetean Alba cu sprijinul Inspectoratului de Poli�ie Jude�ean Alba, a Poli�iei 
locale, efective din eadrul DSP, DSVSA, ITM, Protec�ia Consumatorului,
ISCTR sau al�i func�ionari anume desemna�i prin dispozi�ie a primarului unit��ii 
administrativ teritoriale; 

ART. 5. In zona prev�zut� la art. 1 alin. (2), se interzic urmtoarele activit��i: 
1. organizarea de evenimente private (nun�i, botezuri, mese festive, etc.) în spa�ii 

închise _i deschise; 
2. organizarea de evenimente _i/sau activit��i private pentru copii în spa�ii închise 

cum ar fi evenimente aniversare, locuri de joac� sau altele asemenea; 
3. activitatea cu publicul a operatorilor economici care desf�soar� activit��i de 

preparare, comercializare _i consum al produselor alimentare _i/sau b�uturilor 
alcoolice _i nealcoolice, de tipul restaurantelor _i cafenelelor, inclusiv al 
teraselor, în interiorul _i exteriorul cl�dirilor, cu excep�ia activit��ilor de 
preparare a hranei _i comercializarea produselor alimentare _i b�uturilor 
alcoolice �i nealcoolice care nu se consum� în spa�ile respective; 

4. activitatea cu publicul a operatorilor economici licen�ia�i în domeniul jocurilor 

de noroc; 
5. organizarea _i desf�_urarea adun�rilor publice organizate în baza Legii Nr. 

60/1991; 
6. organizarea cu public în spa�ii închise _i deschise cum ar fi, f�r� a se limita la 

acestea, desf�_urarea activit��ilor de tipul spectacolelor _i/sau concertelor, 
activit�ji culturale, _tiin�ifice, artistice sau de divertisment; 
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7. toate activitä�ile _i competi�iile sportive, individuale sau colective care se 
desfasoar� în spatii închise sau deschise, cu excep�ia celor profesioniste 
organizate de federa�iile de profil; 

8. organizarea pie�elor pentru produse nealimentare, a târgurilor, oboarelor, 
iarmaroacelor si pie�elor de vechituri; 

ART. 6. (1) Se limiteaz� programul de lucru cu publicul a operatorilor economici din 
domeniul comercializ�rii de bunuri alimentare _i nealimentare în intervalul orar 05.00 -

20.00, cu exceptia farmaciilor _i a sta�iilor de distribu�ie carburant care pot avea 

program non-stop. 
(2) Se limiteaz� numärul de persoane în incinta magazinelor/supermagazinelor/ 

hipermagazinelor la maximum 30% din capacitate cu respectarea normelor de 

distan�are fizic� respectiv protec�ie sanitar�; 
(3) In cazul centrelor comerciale/parcurilor comerciale se limiteaz� accesul 

persoanelor astfel încât s� se asigure 8 mp/persoan� cu respectarea normelor de 

distantare respectiv protec�ie sanitar�; 
(4) Operatorii economici au obliga�ia de a afi_a la loc vizibil, la intrarea în 

unitate, a programului de func�ionare precum _i a restric�ilor stabilite prin prezenta 
hot�râre inclusiv num�rul maxim de persoane care pot avea acces simultan în interior. 

Art. 7. (1) Incepänd cu data intr�rii în vigoare a prezentei hot�räri, în zilele de sâmb�t� 
_i duminic�, centrele comerciale tip Mall î_i vor suspenda temporar activitatea pe 
perioada instituirii m�surii de carantin�. 
(2) Fac excep�ie de la prevederile alin. (1) agen�ii economici care comercializeaz� 
produse alimentare, farmacii, cur���torii, magazinele care comercializeaz� hran� pentru 
animalele de companie precum _i cele care comercializeaz� produse alimentare, 
b�uturi alcoolice _i nealcoolice, în sistem livrare la domiciliu (agen�ii economici din 
zona de fast food); 

Art. 8 Operatorii economici care desf�_oar� activit��i de transport persoane _i care 
tranziteaz� zona carantinat� vor putea efectua opriri în sta�iile proprii pentru urcarea 
sau coborârea c�lätorilor. Operatorii vor lua m�surile necesare pentru limitarea 
accesului în mijloacele de transport astfel încât s� fie respectate m�surile de distan�are 
fizic�. 

Art. 9 Direc�ia de Sän�tate Public� a Judetului Alba va evalua _i prioritiza 
oportunitatea de testare a persoanelor �i va transmite solicit�rile de sprijin cu materiale 

sanitare �i personal de specialitate c�tre Institutul Na�ional de Sänätate Public� / 
Ministerul S�n�tä�ii; 

ART. 10 Se deleag� Centrul Judetean de Coordonare _i Conducere a Interven�iei Alba 

pentru transmitere la Centrul Na�ional de Coordonare _i Conducere a Interven�iei a 

documentelor necesare, în vederea emiterii Ordinului Comandantului Actiunii pentru 
instituirea pe o perioad� de 14 zile, a m�surii de carantinare zonal�, pentru unitatea 
administrativ teritorial� prev�zut� la art. I alin. (2). 
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ART. 11 Hot�rârile adoptate de CISU Alba pân� la data adopt�rii prezentei hot�râri î_i 
men�in aplicabilitatea în m�sura în care prevederile acestora nu cotravin m�surilor 
stabilite în prezenta hot�râre. 

ART. 12 Prezenta Hot�râre se transmite membrilor Comitetului Judetean pentru 
Situatii de Urgen�� Alba, tuturor UAT-urilor de pe raza jude�ului Alba, în vederea 
aducerii la cuno_tinta popula�iei, operatorilor economici _i institu�iilor publice, prin 
toate mijloacele de comunicare avute la dispozi�ie. De asemenea, prezenta hot�râre se 
transmite la Inspectoratul General pentru Situa�ii de Urgent� _i la Departamentul 
pentru Situa�ii de Urgen�� de c�tre Inspectoratul pentru Situa�ii de Urgen��,,UNIREA" 
al judefului Alba. Totodat�, hot�rârea se va afi_a pe site-ul Institu�iei Prefectului 
Judetul Alba. 

Alba Iulia, 15.11.2020 

PRE^EDINTELE 
COMITETULUI JUDETEAN PENTRU SITUA�I DE URGEN�� ALBA 

Nicolae ALBU 
Prefectul Judefului Alba 

RNU 

PREVE JuoE 
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