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COMITETUL JUDEŢEAN PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ  

SUCEAVA 

 

HOTĂRÂREA NR. 9 DIN DATA DE 05.04.2020 

pentru stabilirea unor măsuri obligatorii de prevenție a răspândirii riscului 

epidemiologic generat de noul Coronavirus 

 

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; 

 Ordinul Prefectului județului Suceava nr. 84 din 04.02.2020 privind 

reorganizarea și funcționarea Comitetului Județean pentru Situații de Urgență 

Suceava; 

 Art. 6 din Ordonanța Militară privind instituirea măsurii de carantinare 

asupra municipiului Suceava, a unor comune din zona limitrofă, precum și a unei 

zone de protecție asupra unor unități administrativ-teritoriale din județul Suceava. 

 

COMITETUL JUDEŢEAN PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ  

AL JUDEŢULUI SUCEAVA HOTĂRĂŞTE: 

 

Articolul nr. 1. În  interiorul zonei de carantină, instituită conform 

prevederilor Ordonanței Militare nr. 6 din 30.03.2020 în mijloacele de transport și în 

toate zonele și spațiile publice purtarea mijloacelor de protecție a gurii și a nasului 

este obligatorie. Aceste mijloace de protecție constau în: măști de protecție, eșarfe, 

fulare, alte articole vestimentare etc. 

Articolul nr. 2. Conducătorii mijloacelor de transport în comun nu permit 

cetățenilor accesul în mijloacele de transport fără mijloace de protecție minimale. 

Articolul nr. 3. (1) La intrarea în instituțiile publice și autoritățile publice 

locale vor fi asigurate măsuri de protecție pentru prevenirea răspândirii noului 

Coronavirus, respectiv: 

- Asigurarea unui preș îmbibat cu soluție de dezinfectare – cloramină la 

intrarea pe căile de acces principale în clădire; 
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- Asigurarea mijloacelor de dezinfecție prin punerea la dispoziție personalului 

propriu și persoanelor din exterior care au acces în instituție a flacoanelor cu soluții 

de dezinfectare și a prosoapelor de hârtie; 

- Asigurarea la nivelul instituțiilor și sediilor autorităților publice locale a 

cantităților necesare de săpun antiseptic și dezinfectant, a materialelor de protecție - 

măști respectiv mănuși, în cantități suficiente pentru a asigura nevoile angajaților, 

respectiv a persoanelor care intră în instituție. 

(2) Administratorii și deținătorii spațiilor comerciale și ai altor locații în care 

există flux de persoane sunt obligați să monteze preșuri îmbibate cu substanțe 

dezinfectante la intrarea în aceste spații. 

(3) Conducătorii instituțiilor, autorităților publice locale, administratorii și 

deținătorii spațiilor comerciale și ai altor locații răspund de implementarea acestor 

măsuri de prevenire la nivelul entităților pe care le conduc/administrează.  

Articolul nr. 4. Măsurile stabilite au caracter de obligativitate și vor fi aplicate 

în toate zonele și spațiile publice, de către întreaga categorie de persoane, indiferent 

de simptomatologia acestora, începând cu data de 06.04.2020. 

Articolul nr. 5. La nivelul zonei de protecție stabilită conform prevederilor 

Ordonanței Militare nr. 6 din 30.03.2020 se va analiza în cadrul ședințelor 

extraordinare ale Comitetelor Locale pentru Situații de Urgență impunerea unor 

măsuri similare, acestea urmând a fi transmise cu celeritate, spre informare, și 

Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Suceava. 

Articolul nr. 6. (1) Începând cu data de 06.04.2020 se va restricționa temporar 

circulația autovehiculelor în zona Spitalului Județean „Sf. Ioan cel Nou” Suceava, 

după cum urmează: 

- Traficul rutier va fi interzis pe segmentul de drum cuprins între intersecția str. 

Calea Obcinelor cu bd. 1 Mai și intersecția str. Universității cu bd. 1 Mai, cu excepția 

cazurilor prevăzute la alin. (3). Ceilalți participanți la trafic vor efectua în mod 

obligatoriu viraj la stânga/dreapta către Calea Obcinelor/str. Universității/str. 

Alexandru cel Bun. 
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- Traficul rutier va fi interzis pe segmentul de drum cuprins între intersecția str. 

Scurtă cu bd. 1 Mai și intersecția str. Scurtă cu Aleea Saturn, cu excepția cazurilor 

prevăzute la alin. (3). Intrarea/Ieșirea riveranilor se va efectua obligatoriu prin str. 

Zorilor. 

- Traficul rutier va fi restricționat pe str. Teilor, cu obligativitatea efectuării 

virajului la stânga în intersecția cu bd. 1 Mai. Riveranii vor efectua accesul prin 

punctul de control situat la intersecția str. Universității cu bd. 1 Mai. 

(2) Începând cu data de 06.04.2020 se va restricționa temporar accesul 

pietonilor în zona Spitalului Județean „Sf. Ioan cel Nou” Suceava, după cum 

urmează: 

- Traficul pietonal va fi interzis pe segmentul de drum cuprins între intersecția 

str. Calea Obcinelor cu bd. 1 Mai și intersecția str. Universității cu bd. 1 Mai, cu 

excepția cazurilor prevăzute la alin. (4). 

- Traficul pietonal va fi interzis pe segmentul de drum cuprins între intersecția 

str. Scurtă cu bd. 1 Mai și intersecția str. Scurtă cu Aleea Saturn, cu excepția cazurilor 

prevăzute la alin. (4). 

- Traficul pietonal va fi interzis pe str. Teilor spre bd. 1 Mai, fiind permisă 

deplasarea doar spre str. Zorilor/Aleea Saturn. 

(3) Se exceptează de la prevederile alin. (1) autovehiculele aparținând 

instituțiilor publice, agenților economici și riveranilor care au 

sediul/domiciliul/reședință în această zonă. 

(4) Se exceptează de la prevederile alin. (2) angajații instituțiilor publice, 

angajaților economici și riveranilor care au sediul/domiciliul/reședință în această 

zonă, persoanele care se prezintă cu urgențe medicale la Unitatea de Primiri Urgențe 

a Spitalului Județean de Urgență „Sf. Ioan cel Nou” Suceava și aparținătorii care aduc 

pachete pentru pacienții internați în cadrul spitalului anterior menționat, exclusiv în 

intervalul orar 11.00 – 13.00. 

(5) În conformitate cu prevederile art. 5 din OUG 195/2002, obligativitatea 

instituirii restricției rutiere temporare aparține Primăriei municipiului Suceava în 

calitate de administrator al sectoarelor de drum public. 
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(6) Poliția rutieră va verifica semnalizarea rutieră temporară amplasată de către 

administratorul drumului public în momentul instituirii măsurilor dispuse în prezenta 

hotărâre. 

Articolul nr. 8. Unitățile spitalicești din județul Suceava sunt obligate să 

verifice existența și funcționarea grupurilor electrogene proprii, precum și să dețină 

rezerve de consum de apă pentru 1-3 zile, potrivit dispozițiilor legale incidente. 

Aceste aspecte vor fi raportate furnizorilor de servicii în cauză. 

Articolul nr. 9. Secretariatul Tehnic Permanent va disemina prezenta hotărâre, 

după aprobare, tuturor membrilor Comitetului Județean pentru Situații de Urgență, 

Consiliului Județean Suceava și tuturor unităților administrativ-teritoriale din județul 

Suceava. 

PREŞEDINTELE  

COMITETULUI JUDEŢEAN PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ SUCEAVA   

PREFECT, 

 

Alexandru MOLDOVAN 


