COMITETUL

JUDEŢEAN PENTRU SITUAŢII
SUCEAVA

DE URGENŢĂ

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.lSI200S;

./ 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;
./ Art. 6 din Ordonanţa Militară nr. 6/2020 privind instituirea măsurii de
carantină asupra municipiului Suceava, a unor comune din zona limitrofă, precum şi
a unei zone de protecţie asupra unor unităţi administrativ-teritoriale din judeţul
Suceava;
./ Cap. V din Decretul

nr. 1951 2020 semnat de Preşedintele României,

domnul Klaus Iohannis, privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României.

COMITETUL JUDEŢEAN PENTRU SITUAŢll DE URGENŢĂ
AL JUDEŢULID SUCEAVA HOTĂRĂşTE:

Articolul nr. 1. În zona de carantină instituită pe perioada stării de urgenţă
prin Ordonanţa Militară nr. 6/2020, formată din municipiul Suceava, oraşul Salcea şi
comunele Adâncata,

Ipoteşti,

Bosanci, Moara,

Şcheia,

Pătrăuţi

şi Mitocu

Dragomimei, este permisă intrarea, respectiv ieşirea pentru transportul de marfă,
indiferent de natura acestuia, a materiilor prime şi resurselor necesare desfăşurării

activităţilor economice în zona de carantină, precum şi aprovizionării populaţiei, pe
baza documentelor justificative care să indice scopul şi destinaţia transportului.
Articolul nr. 2. În zona de carantină instituită pe perioada stării de urgenţă
prin Ordonanţa Militară nr. 6/2020, formată din municipiul Suceava, oraşul Salcea şi
comunele

Adâncata,

Ipoteşti,

Bosanci,

Moara,

Şcheia,

Pătrăuţi

şi Mitocu

Dragomimei, este permisă intrarea, respectiv ieşirea persoanelor care nu locuiesc în
zona de carantină, dar care desfăşoară activităţi economice sau activează în domeniul
apărării,

ordinii publice,

securităţii

administraţiei publice locale,

naţionale,

sanitar,

situaţiilor

de urgenţă,

instituţiilor deconcentrate, asistenţei şi protecţiei

sociale, judiciar, serviciilor de utilitate publică, agriculturii, alimentaţiei publice,
alimentare cu apă, comunicaţii şi transporturilor.
Articolul nr. 3. Din zona de carantină instituită pe perioada stării de urgenţă
prin Ordonanţa Militară nr. 6/2020, formată din municipiul Suceava, oraşul Salcea şi
comunele

Adâncata,

Ipoteşti,

Bosanci,

Moara,

Şcheia,

Pătrăuţi

şi Mitocu

Dragomimei, este permisă ieşirea, respectiv intrarea persoanelor care locuiesc în
zona de carantină, dar care activează în domeniul apărării, ordinii publice, securităţii
naţionale, sanitar, situaţiilor de urgenţă, asistenţei şi protecţiei sociale, serviciilor de
utilitate

publică,

alimentare

cu

apă,

energetic,

comunicaţii,

transporturilor,

gospodăririi apelor, pentru situaţii excepţionale care ţin de menţinerea serviciilor
publice sau operaţionale.
Articolul nr. 4. (1) Este permisă ieşirea şi intrarea În zona de carantină,
exclusiv între locuinţă şi locul de muncă, pentru persoanele care locuiesc în zona de
carantină

şi au calitatea de angajaţi ai instanţelor judecătoreşti din circumscripţia

Curţii de Apel Suceava şi ai Parchetelor din circumscripţia Parchetului de pe lângă
Curtea de Apel Suceava, cu sediul în afara zonei de carantină, pentru asigurarea
activităţilor de judecată, respectiv de urmărire penală şi supraveghere a acesteia,
inclusiv pentru funcţiile de conducere ale acestor instituţii, în regim de urgenţă. În
acest caz, pentru verificarea motivului deplasării va fi prezentată legitimaţia de
serviciu şi adeverinţă semnată şi ştampilată de Preşedintele instanţei de judecată.
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(2) Este permisă intrarea şi ieşirea din zona de carantină şi pentru ceilalţi

participanţi la actul de justiţie (justiţiabili, reprezentanţii acestora, martori, experţi,
interpreţi etc.) pentru cauzele de urgenţă care se soluţionează în perioada stării de
urgenţă. În acest caz, pentru verificarea motivului deplasării va fi prezentată citaţia
emisă de instanţă, împuternicire/ delegaţie avocaţială însoţite de o declaraţie pe
propria răspundere privind justificarea deplasării.
Articolul nr. 5. (1) Toate persoanele prevăzute la art. 2-3 vor prezenta
autorităţilor adeverinţa de la locul de muncă, semnată şi ştampilată de angajator,
însoţită de legitimaţia de serviciu - acolo unde este aplicabil.
(2) În cadrul adeverinţei eliberate de către angajator, trebuie specificate în clar
următoarele aspecte: datele de contact şi de identificare ale angajatorului, datele de
contact şi de identificare ale persoanei angajate/ salariat, itinerariul de deplasare al
acesteia (domiciliul - locaţia în care acesta îşi desfăşoară activitatea de lucru),
necesitatea argumentată a prezenţei angajatului la locul de muncă şi faptul că
persoana în cauză a fost instruită cu privire la obligativitatea respectării măsurilor de
prevenire a riscului epidemiologic.
(3) În cadrul adeverinţei eliberate de către angajator trebuie inclus în mod
obligatoriu şi Declaraţia persoanei fizice - reprezentant legal cu următorul conţinut:
"Subsemnatul ... , în calitate de angajator al .. '" cunosc prevederile art. 326 din
Codul Penal cu privire la falsul în declaraţii şi art. 352 din Codul Penal cu privire la
zădămicirea combaterii bolilor."
Articolul nr. 6. (1) Persoanele din zona de carantină sau din zona de protecţie
care necesită asistenţă medicală de urgenţă în situaţii speciale (ex: transfer interclinic,

chimioterapie,

chimioterapie/radioterapie,

radioterapie,
programe

tratament

naţionale

de

după

întreţinere

sănătate

etc.)

în

centre

medicale/unităţi spitaliceşti situate în afara zonei de carantină şi a judeţului Suceava,
se pot deplasa conform programării, în intervalul orar 06:00 - 22.00.
(2) Persoanele care intră sub incidenţa prevederilor alin. 1 vor prezenta
documente medicale justificative, dovada programării, pentru data în care efectuează
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deplasarea şi declaraţie pe proprie răspundere în care se va preciza traseul deplasării,

mijlocul de transport şi datele de identificare ale însoţitorului.
(3) Persoanele care intră sub incidenţa prevederilor alin. 1 se vor deplasa
numai cu mijloace

de transport

proprietate

personală

a

acestora

sau a

însoţitorului/conducătorului auto.
Articolul nr. 7. Secretariatul Tehnic Permanent al Comitetului Judeţean pentru
Situaţii de Urgenţă Suceava va disemina prezenta hotărâre, după aprobare, tuturor
membrilor Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Suceava, Consiliului
Judeţean Suceava, tuturor unităţilor administrativ-teritoriale din judeţul Suceava.
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