
COMITETUL JUDEŢEAN PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ 
SUCEAVA 

HOTĂRÂREA NR. 7 DIN DATA DE 25.01.2022 
privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea rezilienţei comunităţii şi de diminuare a 
; • impactului tipului de risc, aplicabile pe raza judeţului Suceava, în scopul limitării şi 

In temeiul: 

S Art. 11, alin. (1) coroborat cu art. 22 din 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; 

S Legea nr. 55 din 15.05.2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi 

combaterea efectelor pandemiei de COVID-19; 

S Legea nr. 136 din 18.07.2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul 

sănătăţii publice în situaţii de risc de risc epidemiologie şi biologic; 

S H.G. nr. 557/2016 privind Managementul tipurilor de risc; 

S Ordinul Prefectului judeţului Suceava nr. 150 din 15.03.2021 privind 

reorganizarea şi funcţionarea Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Suceava, 

modificat cu Ordinul Prefectului judeţului Suceava nr. 392 din 28.09.2021; 

• H.G. nr. 34 din 06.01.2022 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul 

României începând cu data de 8 ianuarie 2022, precum şi stabilirea măsurilor care se 

aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-

S Ordinul comun MS/MAI nr. 30/1 din 07.01.2022 privind instituirea obligativităţii 

purtării măştii de protecţie, a triajului epidemiologie şi dezinfectarea obligatorie a mâinilor 

pentru prevenirea contaminării cu virusul SARS-CoV-2 pe durata stării de alertă; 

S Dispoziţiile art. 181 din Codul de Procedură Civilă privind calculul termenelor. 

Ţinând cont de: 

- contextul epidemiologie actual înregistrat la nivelul judeţului Suceava, de statistica 

zilnică privind incidenţa cazurilor pozitive COVID-19 la mia de locuitori, înregistrate la 

nivelul fiecărei unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Suceava; 

19; 
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- analiza de risc întocmită în data de 25.01.2022 de către Direcţia de Sănătate 

Publică Suceava şi punctul de vedere exprimat privind stabilirea unor măsuri restrictive 

pentru unităţile administrativ-teritoriale în cadrul cărora se înregistrează incidenţe ridicate 

ale cazurilor pozitive la mia de locuitori; 

- prevederile art. 13, alin. (2) din Anexa nr. 3 la H.G. nr. 34/2022, respectiv faptul 

că măsurile restrictive dispuse vor fi reevaluate de către Comitetul Judeţean pentru Situaţii 

de Urgenţă Suceava, în urma analizei efectuate de către Direcţia de Sănătate Publică 

Suceava, la expirarea termenului pentru care acestea au fost adoptate. 
A 

In temeiul art. 10 din Regulamentul cadru privind structura organizatorică, 

atribuţiile, funcţionarea şi dotarea comitetelor şi centrelor operative pentru situaţii de 

urgenţă, aprobat prin H.G. nr. 1491/2004. 

Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă al judeţului Suceava, 
întrunit în şedinţă extraordinară prin utilizarea mijloacelor electronice de 

comunicare, HOTĂRĂŞTE: 

Art 1. Se dispun, începând cu data de 26.01.2022, ora 00:00, pentru unităţile 

administrativ-teritoriale prevăzute în Anexa nr. 1 la prezenta hotărâre (unde incidenţa 

cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile este mai mare de 1/1000 locuitori si mai mică de 5 

3/1000 locuitori) următoarele măsuri: 

a) în aplicarea art. 1, pct. 5 din Anexa nr. 3 la H.G. nr. 34/2022, în spaţiile închise 

sau deschise, competiţiile sportive se pot desfăşură cu participarea spectatorilor până la 

30% din capacitatea maximă a spaţiului, cu asigurarea unei distanţe de minimum 2 metri 

între persoane şi purtarea măştii de protecţie1. Participarea este permisă doar pentru 

persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 şi pentru care au trecut 

10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, persoanele care prezintă rezultatul 

negativ al unui test RT-PCR pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 

de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecţia cu virusul 

SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore, respectiv persoanele care se află în perioada 

cuprinsă între a 15-a zi şi a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-

1 Mască de protecţie: de tip medical cu 3 pliuri sau tip FFP2, omologată, astfel încât să acopere nasul şi gura. 
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CoV-2, în condiţiile stabilite prin ordinul comun al ministrului tineretului şi sportului şi al 

ministrului sănătăţii, emis în temeiul art. 43 şi al art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu 

modificările şi completările ulterioare; 
A 

b) In aplicarea art. 1, pct. 8 din Anexa nr. 3 la H.G. nr. 34/2022, este permisă 

organizarea şi desfăşurarea activităţii în cadrul cinematografelor, instituţiilor de spectacole 

şi/sau concerte în spaţii închise sau deschise cu participarea publicului până la 30% din 

capacitatea maximă a spaţiului în intervalul orar 05:00 - 22:00 şi cu purtarea măştii de 

protecţie. Participarea este permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva 

virusului SARS-CoV-2 şi pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete 

de vaccinare, persoanele care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru 

infecţia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat 

al unui test antigen rapid pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 24 de 

ore, respectiv persoanele care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi şi a 180-a zi 

ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2, în condiţiile stabilite prin ordinul 

comun al ministrului culturii şi al ministrului sănătăţii, emis în temeiul art. 44 şi al art. 71 

alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările şi completările ulterioare; 

c) în aplicarea art. 1, pct. 10 din Anexa nr. 3 la H.G. nr. 34/2022, este permisă 

organizarea şi desfăşurarea în aer liber a spectacolelor, concertelor, festivalurilor publice 

şi private sau a altor evenimente culturale, cu participarea publicului până la 30% din 

capacitatea maximă a spaţiului, dar nu mai mult de 500 de persoane, în intervalul orar 

05:00 - 22:00, cu asigurarea unei distanţe de 2 metri între persoane şi a unei suprafeţe de 

minimum 4 mp pentru fiecare persoană, precum şi cu purtarea măştii de protecţie. 

Participarea este permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului 

SARS-CoV-2 şi pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de 

vaccinare, persoanele care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecţia 

cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui 

test antigen rapid pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 24 de ore, 

respectiv persoanele care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi şi a 180-a zi ulterioară 

confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2, în condiţiile stabilite prin ordinul comun al 

ministrului culturii şi al ministrului sănătăţii, emis în temeiul art. 44 şi al art. 71 alin. (2) 

din Legea nr. 55/2020, cu modificările şi completările ulterioare; 
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/V 

d) In aplicarea art. 1, pct. 12 din Anexa nr. 3 la H.G. nr. 34/2022, se permite 

organizarea de cursuri de instruire, inclusiv cele de formare profesională care necesită 

activităţi practice, workshopuri, conferinţe, precum şi cele organizate pentru 

implementarea proiectelor finanţate din fonduri europene, cu participarea persoanelor 

până la 30% din capacitatea maximă a spaţiului, în interior sau exterior, dar nu mai mult 

de 100 persoane, cu asigurarea unei distanţe de 2 mp între persoane şi a unei suprafeţe de 

minimum 4mp pentru fiecare persoană, cu purtarea măştii de protecţie şi cu respectarea 

normelor de protecţie sanitară. Participarea este permisă doar pentru persoanele care sunt 

vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 şi pentru care au trecut 10 zile de la 

finalizarea schemei complete de vaccinare, persoanele care prezintă rezultatul negativ al 

unui test RT-PCR pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau 

rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecţia cu virusul SARS-

CoV-2 nu mai vechi de 24 de ore, respectiv persoanele care se află în perioada cuprinsă 

între a 15-a zi şi a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2. 

e) în aplicarea art. 9, pct. 2 din Anexa nr. 3 la H.G. nr. 34/2022, se permite 

activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfăşoară activitatea în spaţii închise 

în domeniul sălilor de sport şi/sau fitness, fară a depăşi 30% din capacitatea maximă a 

spaţiului, cu asigurarea unei distanţe de 2 metri între persoane şi a unei suprafeţe de 

minimum 4 mp pentru fiecare persoană. Participarea este permisă doar pentru persoanele 

care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 şi pentru care au trecut 10 zile de la 

finalizarea schemei complete de vaccinare, persoanele care prezintă rezultatul negativ al 

unui test RT-PCR pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau 

rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecţia cu virusul SARS-

CoV-2 nu mai vechi de 24 de ore, respectiv persoanele care se află în perioada cuprinsă 

între a 15-a zi şi a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2; 

f) în aplicarea art. 9, pct. 4 din Anexa nr. 3 la H.G. nr. 34/2022, se permite 

activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfăşoară activităţi de administrare a 

piscinelor interioare, fără a depăşi 30% din capacitatea maximă a spaţiului. Participarea 

este permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 

şi pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, persoanele 

• care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-

2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid 
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pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 24 de ore, respectiv persoanele 

care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi şi a 180-a zi ulterioară confirmării 

infectării cu virusul SARS-CoV-2; 
A 

g) In aplicarea art. 9, pct. 7 din Anexa nr. 3 la H.G. nr. 34/2022, se permite 

activitatea cu publicul a operatorilor economici licenţiaţi în domeniul jocurilor de noroc, 

până la 30% din capacitatea spaţiului, în intervalul orar 05:00-22:00. Participarea este 

permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 şi 

pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, persoanele 

care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-

2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid 

pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 24 de ore, respectiv persoanele 

care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi şi a 180-a zi ulterioară confirmării 

infectării cu virusul SARS-CoV-2; 
A 

h) In aplicarea art. 9, pct. 9 din Anexa nr. 3 la H.G. nr. 34/2022, se permite 

activitatea cu publicul a operatorilor economici care administrează săli de jocuri, până la 

30% din capacitatea spaţiului, în intervalul orar 05:00-22:00. Participarea este permisă 

doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 şi pentru 

care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, persoanele care 

prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2 nu 

mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru 

infecţia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 24 de ore, respectiv persoanele care se 

află în perioada cuprinsă între a 15-a zi şi a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu 

virusul SARS-CoV-2; 

i) în aplicarea art. 11, alin. (3) din Anexa nr. 3 la H.G. nr. 34/2022, se permite 

desfăşurarea activităţii târgurilor, bâlciurilor şi talciocurilor, definite potrivit art. 7, alin. 

(1) din HG 348/224, cu modificările şi completările ulterioare, până la 30% din 

capacitatea maximă a spaţiului. Participarea este permisă doar pentru persoanele care sunt 

vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 şi pentru care au trecut 10 zile de la 

finalizarea schemei complete de vaccinare, persoanele care prezintă rezultatul negativ al 

unui test RT-PCR pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau 

rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecţia cu virusul SARS-
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CoV-2 nu mai vechi de 24 de ore, respectiv persoanele care se află în perioada cuprinsă 

între a 15-a zi şi a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2. 

Art. 2. Se dispun, începând cu data de 26.01.2022, ora 00:00, pentru unităţile 

administrativ-teritoriale prevăzute în Anexa nr. 2 la prezenta hotărâre (unde incidenţa 

cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile este mai mare de 3/1000 locuitori) următoarele 

măsuri: 
/V 

a) In aplicarea art. 1, pct. 5 din Anexa nr. 3 la H.G. nr. 34/2022, în spaţiile închise 

sau deschise, competiţiile sportive se pot desfăşură cu participarea spectatorilor până la 

30% din capacitatea maximă a spaţiului, cu asigurarea unei distanţe de minimum 2 metri 

între persoane şi purtarea măştii de protecţie. Participarea este permisă doar pentru 

persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 şi pentru care au trecut 

10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, persoanele care prezintă rezultatul 

negativ al unui test RT-PCR pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 

de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecţia cu virusul 

SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore, respectiv persoanele care se află în perioada 

cuprinsă între a 15-a zi şi a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-

CoV-2, în condiţiile stabilite prin ordinul comun al ministrului tineretului şi sportului şi al 

ministrului sănătăţii, emis în temeiul art. 43 şi al art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

b) în aplicarea art. 1, pct. 8 din Anexa nr. 3 la H.G. nr. 34/2022, este permisă 

organizarea şi desfăşurarea activităţii în cadrul cinematografelor, instituţiilor de spectacole 

şi/sau concerte în spaţii închise sau deschise cu participarea publicului până la 30% din 

capacitatea maximă a spaţiului în intervalul orar 05:00 - 22:00 şi cu purtarea măştii de 

protecţie. Participarea este permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva 

virusului SARS-CoV-2 şi pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete 

de vaccinare, persoanele care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru 

infecţia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat 

al unui test antigen rapid pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 24 de 

ore, respectiv persoanele care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi şi a 180-a zi 

ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2, în condiţiile stabilite prin ordinul 

comun al ministrului culturii şi al ministrului sănătăţii, emis în temeiul art. 44 şi al art. 71 

alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările şi completările ulterioare; 
6 



c) în aplicarea art. 1, pct. 10 din Anexa nr. 3 la H.G. nr. 34/2022, este permisă 

organizarea şi desfăşurarea în aer liber a a spectacolelor, concertelor, festivalurilor publice 

şi private sau a altor evenimente culturale, cu participarea publicului până la 30% din 

capacitatea maximă a spaţiului, dar nu mai mult de 500 de persoane, în intervalul orar 

05:00 - 22:00, cu asigurarea unei distanţe de 2 metri între persoane şi a unei suprafeţe de 

minimum 4 mp pentru fiecare persoană, precum şi cu purtarea măştii de protecţie. 

Participarea este permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului 

SARS-CoV-2 şi pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de 

vaccinare, persoanele care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecţia 

cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui 

test antigen rapid pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 24 de ore, 

respectiv persoanele care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi şi a 180-a zi ulterioara 

confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2, în condiţiile stabilite prin ordinul comun al 

ministrului culturii şi al ministrului sănătăţii, emis în temeiul art. 44 şi al art. 71 alin. (2) 

din Legea nr. 55/2020, cu modificările şi completările ulterioare; 

d) In aplicarea art. 1, pct. 12 din Anexa nr. 3 la H.G. nr. 34/2022, se permite 

organizarea de cursuri de instruire, inclusiv cele de formare profesională care necesită 

activităţi practice, workshopuri, conferinţe, precum şi cele organizate pentru 

implementarea proiectelor finanţate din fonduri europene, cu participarea persoanelor 

până la 30% din capacitatea maximă a spaţiului, în interior sau exterior, dar nu mai mult 

de 100 persoane, cu asigurarea unei distanţe de 2 mp între persoane şi a unei suprafeţe de 

minimum 4mp pentru fiecare persoană, cu purtarea măştii de protecţie şi cu respectarea 

normelor de protecţie sanitară. Participarea este permisă doar pentru persoanele care sunt 

vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 şi pentru care au trecut 10 zile de la 

finalizarea schemei complete de vaccinare, persoanele care prezintă rezultatul negativ al 

unui test RT-PCR pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau 

rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecţia cu virusul SARS-

CoV-2 nu mai vechi de 24 de ore, respectiv persoanele care se află în perioada cuprinsă 

între a 15-a zi şi a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2; '-i 
. A ' 1 ' 1 

e) In aplicarea art. 9, pct. 2 din Anexa nr. 3 la H.G. nr. 34/2022, se permite 

activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfăşoară activitatea în spaţii închise 

în domeniul sălilor de sport şi/sau fitness, fară a depăşi 30% din capacitatea maximă a 
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spaţiului, cu asigurarea unei distanţe de 2 metri între persoane şi a unei suprafeţe de 

minimum 4 mp pentru fiecare persoană. Participarea este permisă doar pentru persoanele 

care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 şi pentru care au trecut 10 zile de la 

finalizarea schemei complete de vaccinare, persoanele care prezintă rezultatul negativ al 

unui test RT-PCR pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau 

rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecţia cu virusul SARS-

CoV-2 nu mai vechi de 24 de ore, respectiv persoanele care se află în perioada cuprinsă 

între a 15-a zi şi a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2; 
A 

f) In aplicarea art. 9, pct. 4 din Anexa nr. 3 la H.G. nr. 34/2022, se permite 

activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfăşoară activităţi de administrare a 

piscinelor interioare, fară a depăşi 30% din capacitatea maximă a spaţiului. Participarea 

este permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 

şi pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, persoanele 

care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-

2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid 

pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 24 de ore, respectiv persoanele 

care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi şi a 180-a zi ulterioară confirmării 

infectării cu virusul SARS-CoV-2; 

g) în aplicarea art. 9, pct. 7 din Anexa nr. 3 la H.G. nr. 34/2022, se permite 

activitatea cu publicul a operatorilor economici licenţiaţi în domeniul jocurilor de noroc, 

până la 30% din capacitatea spaţiului, în intervalul orar 05:00-22:00. Participarea este 

permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 şi 

pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, persoanele 

care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-

2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid 

pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 24 de ore, respectiv persoanele 

care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi şi a 180-a zi ulterioară confirmării 

infectării cu virusul SARS-CoV-2; 

h) în aplicarea art. 9, pct. 9 din Anexa nr. 3 la H.G. nr. 34/2022, se permite 

activitatea cu publicul a operatorilor economici care administrează săli de jocuri, până la 

30% din capacitatea spaţiului, în intervalul orar 05:00-22:00. Participarea este permisă 

doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 şi pentru 
8 



care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, persoanele caref 

prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2 nu 

mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru 

infecţia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 24 de ore, respectiv persoanele care se 

află în perioada cuprinsă între a 15-a zi şi a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu 

virusul SARS-CoV-2; 
A 

i) In aplicarea art. 11, alin. (3) din Anexa nr. 3 la H.G. nr. 34/2022, se permite 

desfăşurarea activităţii târgurilor, bâlciurilor şi talciocurilor, definite potrivit art. 7, alin. 

(1) din HG 348/2004, cu modificările şi completările ulterioare, până la 30% din 

capacitatea maximă a spaţiului. Participarea este permisă doar pentru persoanele care sunt 

vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 şi pentru care au trecut 10 zile de la 

finalizarea schemei complete de vaccinare, persoanele care prezintă rezultatul negativ al 

unui test RT-PCR pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau 

rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecţia cu virusul SARS-

CoV-2 nu mai vechi de 24 de ore, respectiv persoanele care se află în perioada cuprinsa 

între a 15-a zi şi a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2; 
A 

j) In aplicarea art. 6, pct. 2 din Anexa nr. 3 la H.G. nr. 34/2022, activitatea cu 

publicul a operatorilor economici care desfăşoară activităţi de preparare, comercializare şi 

consum al produselor alimentare şi/sau băuturilor alcoolice şi nealcoolice, de tipul 

restaurantelor şi cafenelelor, în interiorul clădirilor, precum şi la terase este permisă până 

la 30% din capacitatea maximă a spaţiului, în intervalul orar 05:00-22:00. Participarea este 

permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 şi 

pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, persoanele 

care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-

2 nu mai vechi de 72 de,^^ş|^reztihatul negativ certificat al unui test antigen rapid 

pentru infecţia cu virusul mai vechi de 24 de ore, respectiv persoanele 

care se află în perioada cuprinsă ;între a 15-a zi şi a 180-a zi ulterioară confirmării 

infectării cu virusul SARS-CoV-2; A 

k) In aplicarea art. 6, pct. 4 din Anexa nr. 3 la H.G. nr. 34/2022, activitatea 

restaurantelor şi a cafenelelor din interiorul hotelurilor, pensiunilor sau altor unităţi de 

cazare, precum şi la terasele acestora, este permisă până la 30% din capacitatea maximă a 

spaţiului în intervalul orar 05:00 - 22:00 doar pentru persoanele cazate în cadrul acestor 
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unităţi. Participarea este permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva 

virusului SARS-CoV-2 şi pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete 

de vaccinare, persoanele care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru 

infecţia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat 

al unui test antigen rapid pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de 

ore, respectiv persoanele care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi şi a 180-a zi 

ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2. 

i 
Art 3. în conformitate cu prevederile art. 13, alin. (2) din Anexa nr. 3 la H.G. nr. 

34/2022, măsurile dispuse în baza prezentei hotărâri vor fi reevaluate de către Comitetul 

Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Suceava, în urma analizei efectuate de către Direcţia 

de Sănătate Publică Suceava, la expirarea termenului pentru care acestea au fost adoptate. 

Art 4. Prevederile prezentei Hotărâri completează şi modifică prevederile 

Hotărârilor Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Suceava aflate în vigoare. 

Art 5. Secretariatul Tehnic Permanent va disemina prezenta hotărâre, după 

aprobare, Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, tuturor membrilor Comitetului 

Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Suceava, unităţilor administrativ-teritoriale vizate, 

respectiv altor instituţii interesate. 

PREŞEDINTELE 
COMITETULUI JUDEŢEAN PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ 

fl T T/̂1TT A T 7 A 

Gh. Alexandru IV 
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Anexa nr. 1 la Hotărârea Comitetului Judeţean Suceava pentru Situaţii de Urgenţă 

nr, 7 din data de 25,01,2022 

Lista unităţilor administrativ-teritoriale unde incidenţa cumulată a cazurilor 

în ultimele 14 zile este mai mare de 1/1000 locuitori si mai mică de 3 /1000 locuitori 
? 

Nr. crt. 
Denumire unitate 

administrativ-
teritorială 

Incidenţa cazurilor pozitive la mia de 
locuitori 

Data şi ora 
instituirii 
măsurilor 

Data 
expirării 
măsurilor 
instituite 

Unităţi administrativ-teritoriale pentru care se stabilesc măsurile restrictive, 
conform H.G. nr. 34/2022 

1. Frumosu 2,07 26.01.2022, 
ora 00:00 

08.02.2022 
ora 24:00 

2. Fântânele 1,50 26.01,2022, 
ora 00:00 

08,02.2022 
ora 24:00 

3. Frasin 2,60 26.01,2022, 
ora 00:00 

08,02.2022 
ora 24:00 

4. Crucea 2,02 26.01.2022, 
ora 00:00 

08,02.2022 
ora 24:00 
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Anexa nr. 2 la Hotărârea Comitetului Judeţean Suceava pentru Situaţii de Urgenţă 

nr, 7 din data de 25,01,2022 

Lista unităţilor administrativ-teritoriale unde incidenţa cumulată a cazurilor 

în ultimele 14 zile este mai mare de 3/1000 locuitori 

Nr. crt. 

Denumire unitate 

administrativ-

teritorială 

Incidenţa cazurilor pozitive la mia de 

locuitori 

Data şi ora 

instituirii 

măsurilor 

Data 

expirării 

măsurilor 

instituite 

Unităţi administrativ-teritoriale pentru care se stabilesc măsuri restrictive, 
conform H.G. nr. 34/2022 

1. Bălăceana 5,56 26.01.2022, 
ora 00:00 

08.02.2022 
ora 24:00 

2. Cacica 3,22 26.01.2022, 
ora 00:00 

08.02.2022 
ora 24:00 

3. Dolhasca 3,67 26.01.2022, 
ora 00:00 

08.02.2022 
ora 24:00 

4. Dolheşti 6,15 26.01.2022, 
ora 00:00 

08.02.2022 
ora 24:00 

5. Forăşti 4,95 26.01.2022, 
ora 00:00 

08.02.2022 
ora 24:00 

6. Fundu Moldovei 5,06 26.01.2022, 
ora 00:00 

08.02.2022 
ora 24:00 

7. Liteni 3,23 26.01.2022, 
ora 00:00 

08.02.2022 
ora 24:00 

8. Moldova-Suliţa 3,60 26.01.2022, 
ora 00:00 

08.02.2022 
ora 24:00 

9. Păltinoasa 4,39 26.01.2022, 
ora 00:00 

08.02.2022 
ora 24:00 

10. Poiana Stampei 6,19 26.01.2022, 
ora 00:00 

08.02.2022 
ora 24:00 

11. Sadova 4,99 26.01.2022, 
ora 00:00 

08.02.2022 
ora 24:00 

12. Slatina 4,20 26.01.2022, 
ora 00:00 

08.02.2022 
ora 24:00 

13. Stulpicani 4,83 26.01.2022, 
ora 00:00 

08.02.2022 
ora 24:00 

14. Vadu Moldovei 5,73 26.01.2022, 
ora 00:00 

08.02.2022 
ora 24:00 

15. Zamostea 4,37 26.01.2022, 
ora 00:00 

08.02.2022 
ora 24:00 

12 



Nr.crt. 

Denumire unitate 

administrativ-

teritorială 

Incidenţa cazurilor pozitive la mia de 

locuitori 

Data şi ora 

instituirii 

măsurilor 

Data 

expirării 

măsurilor 

instituite 

16. Zvoriştea 5,36 26.01.2022, 
ora 00:00 

08.02.2022 
ora 24:00 

17. Poiana Stampei 6,19 26.01.2022, 
ora 00:00 

08.02.2022 
ora 24:00 

18. Băicăuţi 9,28 26.01.2022, 
ora 00:00 

08.02.2022 
ora 24:00 

19. Bosanci 13,27 26.01.2022, 
ora 00:00 

08.02.2022 
ora 24:00 

20. Brodina 21,66 26.01.2022, 
ora 00:00 

08.02.2022 
ora 24:00 

21. Buri a 4,70 26.01.2022, 
ora 00:00 

08.02.2022 
ora 24:00 

22. Ciocăneşti 4,04 26.01,2022, 
ora 00:00 

08.02.2022 
ora 24:00 

23. Coşna 6,82 26.01.2022, 
ora 00:00 

08.02.2022 
ora 24:00 

24. Dumbrăveni 10,18 26.01.2022, 
ora 00:00 

08.02.2022 
ora 24:00 

25. Gălăneşti 11.68 26.01.2022, 
ora 00:00 

08.02.2022 
ora 24:00 

26. Ipoteşti 13,70 26.01.2022, 
ora 00:00 

08.02.2022 
ora 24:00 

27. Marginea 4,94 26.01.2022, 
ora 00:00 

08.02.2022 
ora 24:00 

28. Milişăuţi 9,08 26.01.2022, 
ora 00:00 

08.02.2022 
ora 24:00 

29. Mitocu Dragomirnei 7,42 26.01.2022, 
ora 00:00 

08.02.2022 
ora 24:00 

30. Moara 15,54 26.01.2022, 
ora 00:00 

08.02.2022 
ora 24:00 

31. Pătrăuţi 8,78 26.01.2022, 
ora 00:00 

08.02.2022 
ora 24:00 

32. Rădăuţi 15.01 26.01.2022, 
ora 00:00 

08.02.2022 
ora 24:00 

33. Salcea 8,23 26.01.2022, 
ora 00:00 

08.02.2022 
ora 24:00 

34. Satu Mare 10,57 26.01.2022, 
ora 00:00 

08.02.2022 
ora 24:00 
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Nr. crt. 

Denumire unitate 

administrativ-

teritorială 

Incidenţa cazurilor pozitive la mia de 

locuitori 

Data şi ora 

instituirii 

măsurilor 

Data 

expirării 

măsurilor 

instituite 

35. Şiret 17,95 26.01.2022, 
ora 00:00 

08.02.2022 
ora 24:00 

36. Solea 10,63 26.01.2022, 
ora 00:00 

08.02.2022 
ora 24:00 

37. Straja 9,79 26.01.2022, 
ora 00:00 

08.02.2022 
ora 24:00 

38. Suceava 14,65 26.01.2022, 
ora 00:00 

08.02.2022 
ora 24:00 

39. Suceviţa 4,07 26.01.2022, 
ora 00:00 

08.02.2022 
ora 24:00 

40. Şaru Dornei 11,00 26.01.2022, 
ora 00:00 

08.02.2022 
ora 24:00 

41. Şcheia 15,64 26.01.2022, 
ora 00:00 

08.02.2022 
ora 24:00 

42. Vatra Dornei 11,72 26.01.2022, 
ora 00:00 

08.02.2022 
ora 24:00 

43. Vicovu de Jos 10,61 26.01.2022, 
ora 00:00 

08.02.2022 
ora 24:00 

44. Vicovu de Sus 8,65 26.01.2022, 
ora 00:00 

08.02.2022 
ora 24:00 

45. Volovăţ 8,15 26.01.2022, 
ora 00:00 

08.02.2022 
ora 24:00 
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