
ROMÂNIA

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
INSTITU IA PREFECTULUI – JUDE UL NEAM

COMITETUL JUDE EAN PENTRU SITUA II DE URGEN

 HOT RÂRE

privind constatarea încadr rii în limitele inciden ei cumulate la 14 zile,
în vederea punerii în aplicare a m surilor stabilite prin

Hot rârea Guvernului nr. 34/2022

Comitetul Jude ean pentru Situa ii de Urgen  Neam
Având în vedere:
- prevederile Legii nr. 55/2020 privind unele m suri pentru prevenirea i

combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;
- prevederile Hot rârii Guvernului nr. 34/2022 privind prelungirea st rii de alert

pe teritoriul României începând cu data de 8 ianuarie 2022, precum i stabilirea m surilor
care se aplic  pe durata acesteia pentru prevenirea i combaterea efectelor pandemiei de
COVID-19;

- dispozi iile Ordinului ministrului s ii i al ministrului afacerilor interne nr.
30/1 din 07.01.2022 privind instituirea obligativit ii purt rii m tii de protec ie, a
triajului epidemiologic i dezinfectarea obligatorie a mâinilor pentru prevenirea
contamin rii cu virusul SARS-CoV-2 pe durata st rii de alert ;

În temeiul prevederilor art. 22, lit. b) din Ordonan a de Urgen  a Guvernului nr.
21/2004 privind Sistemul Na ional de Management al Situa iilor de Urgen , cu
modific rile i complet rile ulterioare;

HOT TE:

Art. 1. - Se constat , la data de 25.01.2022, inciden a cumulat  a cazurilor de
infectare cu virusul SARS-CoV-2, în ultimele 14 zile, în unit ile administrativ teritoriale
din jude ul Neam , conform anexei nr.1 ce face parte integrant  din prezenta hot râre.

Art. 2. - Începând cu data de 26 ianuarie 2022, ora 08.00, în unit ile
administrativ teritoriale din jude ul Neam , conform ratei de inciden  prev zut  în anexa
nr. 1 pentru fiecare dintre acestea, se vor aplica, pentru o perioad  de 14 zile, surile
prev zute în Hot rârea Guvernului nr. 34/2022 privind prelungirea st rii de alert  pe
teritoriul României începând cu data de 8 ianuarie 2022, precum i stabilirea m surilor
care se aplic  pe durata acesteia pentru prevenirea i combaterea efectelor pandemiei de
COVID-19, detaliate in anexele nr. 2 - 5, care fac parte integrant  din prezenta hot râre.



Art. 3. (1) - Prevederile prezentei hot râri urmeaz  a fi reanalizate la expirarea
perioadei de 14 zile, în condi iile în care nu se constat  o cre tere substan ial  a inciden ei
cumulate a cazurilor de COVID-19 la nivelul unit ilor administrativ teritoriale.

(2) Se men in m surile stabilite în precedentele hot râri ale Comitetului Jude ean
pentru Situa ii de Urgen  Neam , urmând a fi analizate la expirarea perioadei de 14 zile,
în func ie de inciden a cumulat  a cazurilor.

Art. 4. - Inspectoratul pentru Situa ii de Urgen  „Petrodava” al jude ului Neam
va asigura comunicarea prezentei hot râri membrilor Comitetului Jude ean pentru Situa ii
de Urgen  Neam i unit ilor administrativ-teritoriale.

PRE EDINTE,

PREFECT

George LAZ R

Nr. 5
Piatra Neam , 25 ianuarie 2022



Anexa nr. 1 la HCJSU nr. 5 din 25.01.2022

INCIDEN A CUMULAT  A CAZURILOR DE INFECTARE CU VIRUSUL
SARS-COV-2 ÎN UNIT ILE ADMINISTRATIV TERITORIALE

DIN JUDE UL NEAM

Nr.
crt. U.A.T.

Inciden a
cumulat  la 14
zile la 1000 de

locuitori

Perioada de aplicare a
surilor din

H.G. nr. 34/2022

1. MUNICIPIUL PIATRA-NEAM 11,97 18.01.2022 – 31.01.2022
2. PÂNG RA I 11,79 18.01.2022 – 31.01.2022
3. TARC U 10,48 18.01.2022 – 31.01.2022
4. DUMBRAVA RO IE 10,40 18.01.2022 – 31.01.2022
5. ALEXANDRU CEL BUN 10,17 18.01.2022 – 31.01.2022
6. ORA  TÂRGU-NEAM 10,01 20.01.2022 – 02.02.2022
7. RUGINOASA 9,68 18.01.2022 – 31.01.2022
8. UCE TI 8,82 18.01.2022 – 31.01.2022
9. TA CA 8,24 22.01.2022 – 04.02.2022
10. SECUIENI 8,12 22.01.2022 – 04.02.2022
11. MUNICIPIUL ROMAN 7,95 18.01.2022 – 31.01.2022
12. UREI 7,87 20.01.2022 – 02.02.2022
13. COSTI A 7,77 18.01.2022 – 31.01.2022
14. CORDUN 7,58 20.01.2022 – 02.02.2022
15. DOBRENI 6,60 18.01.2022 – 31.01.2022
16. GRUM ZE TI 6,60 18.01.2022 – 31.01.2022
17. NE TI 6,43 26.01.2022 – 08.02.2022
18. BIRA 6,08 22.01.2022 – 04.02.2022
19. TEFAN CEL MARE 6,07 22.01.2022 – 04.02.2022
20. ENI 6,07 18.01.2022 – 31.01.2022
21. BRUSTURI 5,96 20.01.2022 – 02.02.2022
22. BODE TI 5,76 18.01.2022 – 31.01.2022
23. VÂN TORI-NEAM 5,67 22.01.2022 – 04.02.2022
24. HORIA 5,47 20.01.2022 – 02.02.2022
25. GHER TI 5,44 22.01.2022 – 04.02.2022
26. MUC 5,43 20.01.2022 – 02.02.2022
27. CR OANI 5,17 26.01.2022 – 08.02.2022
28. GÂRCINA 5,15 18.01.2022 – 31.01.2022
29. ORA  BICAZ 5,07 22.01.2022 – 04.02.2022
30. TRIFE TI 4,85 26.01.2022 – 08.02.2022
31. DR NE TI 4,69 26.01.2022 – 08.02.2022
32. VALEA URSULUI 4,59 20.01.2022 – 02.02.2022
33. GÂDIN I 4,50 20.01.2022 – 02.02.2022
34. DULCE TI 4,40 22.01.2022 – 04.02.2022
35. PODOLENI 4,39 26.01.2022 – 08.02.2022
36. BICAZU ARDELEAN 4,37 22.01.2022 – 04.02.2022
37. BOGHICEA 4,22 26.01.2022 – 08.02.2022
38. TE TI 4,21 26.01.2022 – 08.02.2022



39. TAZL U 4,14 20.01.2022 – 02.02.2022
40. PIPIRIG 4,12 26.01.2022 – 08.02.2022
41. BORLE TI 4,07 26.01.2022 – 08.02.2022
42. ION CREANG 4,02 26.01.2022 – 08.02.2022
43. AGAPIA 3,80 26.01.2022 – 08.02.2022
44. TUPILA I 3,80 26.01.2022 – 08.02.2022
45. SAGNA 3,79 20.01.2022 – 02.02.2022
46. GIROV 3,76 20.01.2022 – 02.02.2022
47. URECHENI 3,73 26.01.2022 – 08.02.2022
48. ORA  ROZNOV 3,56 22.01.2022 – 04.02.2022
49. MOLDOVENI 3,53 22.01.2022 – 04.02.2022
50. NEGRE TI 3,48 18.01.2022 – 31.01.2022
51. CÂNDE TI 3,43 26.01.2022 – 08.02.2022
52. BORCA 3,41 26.01.2022 – 08.02.2022
53. ZBOIENI 3,40 22.01.2022 – 04.02.2022
54. PETRICANI 3,39 26.01.2022 – 08.02.2022
55. PÂNCE TI 3,38 22.01.2022 – 04.02.2022
56. BOTE TI 3,31 20.01.2022 – 02.02.2022
57. BÂRG UANI 3,27 26.01.2022 – 08.02.2022
58. REDIU 3,26 26.01.2022 – 08.02.2022
59. DOCHIA 3,25 26.01.2022 – 08.02.2022
60. PIATRA OIMULUI 3,20 26.01.2022 – 08.02.2022
61. VINE TI 3,17 26.01.2022 – 08.02.2022
62. RGINENI 3,05 26.01.2022 – 08.02.2022
63. BICAZ-CHEI 2,85 18.01.2022 – 31.01.2022
64. POIANA TEIULUI 2,71 18.01.2022 – 31.01.2022
65. OANI 2,60 22.01.2022 – 04.02.2022
66. CEAHL U 2,53 26.01.2022 – 08.02.2022
67. TIMI TI 2,48 20.01.2022 – 02.02.2022
68. ICU TI 2,46 20.01.2022 – 02.02.2022
69. DOLJE TI 2,22 22.01.2022 – 04.02.2022
70. GHIND OANI 2,16 18.01.2022 – 31.01.2022
71. GRIN IE 2,13 26.01.2022 – 08.02.2022
72. BAHNA 2,10 26.01.2022 – 08.02.2022
73. DRAGOMIRE TI 1,93 20.01.2022 – 02.02.2022
74. HANGU 1,92 20.01.2022 – 02.02.2022
75. STR VENI 1,78 26.01.2022 – 08.02.2022
76. FARCA A 1,63 26.01.2022 – 08.02.2022
77. ONICENI 1,63 26.01.2022 – 08.02.2022
78. ROMÂNI 1,47 26.01.2022 – 08.02.2022
79. ST NI A 1,43 26.01.2022 – 08.02.2022
80. BOZIENI 1,41 26.01.2022 – 08.02.2022
81. LENI 1,36 26.01.2022 – 08.02.2022
82. IBUCANI 1,29 26.01.2022 – 08.02.2022
83. POIENARI 1,28 26.01.2022 – 08.02.2022



Anexa nr. 2 la HCJSU nr. 5 din 25.01.2022

surile aplicabile unit ilor administrativ-teritoriale unde rata de inciden
cumulat  la 14 zile este mai mic  sau egal  cu 1/1.000 de locuitori

1. În spa iile închise sau deschise, competi iile sportive se pot desf ura pe
teritoriul României cu participarea spectatorilor pân  la 50% din capacitatea maxim  a
spa iului în intervalul orar 5,00 - 22,00, cu asigurarea unei distan e de minimum 2 metri
între persoane i purtarea m tii de protec ie. Repartizarea spectatorilor se face pe
întreaga suprafa  a spa iului.

2. Organizarea i desf urarea activit ii în cadrul cinematografelor, institu iilor de
spectacole i/sau concerte în spa ii închise sau deschise sunt permise cu participarea
publicului pân  la 50% din capacitatea maxim  a spa iului în intervalul orar 5,00 - 22,00
i cu purtarea m tii de protec ie.

3. Organizarea i desf urarea în aer liber a spectacolelor, concertelor,
festivalurilor publice i private sau a altor evenimente culturale sunt permise cu
participarea publicului pân  la 50% din capacitatea maxim  a spa iului, dar nu mai mult
de 1.000 de persoane, în intervalul orar 5,00 - 22,00, cu asigurarea unei distan e de 2
metri între persoane i a unei suprafe e de minimum 4 mp pentru fiecare persoan ,
precum i cu purtarea m tii de protec ie.

4. Se permite organizarea de cursuri de instruire, inclusiv cele de formare
profesional  care necesit  activit i practice, workshopuri, conferin e, precum i cele
organizate pentru implementarea proiectelor finan ate din fonduri europene, cu
participarea persoanelor pân  la 50% din capacitatea maxim  a spa iului, în interior sau
în exterior, dar nu mai mult de 150 de persoane, în intervalul orar 5,00 - 22,00, cu
asigurarea unei distan e de 2 metri între persoane i a unei suprafe e de minimum 4 mp
pentru fiecare persoan , cu purtarea m tii de protec ie i cu respectarea normelor de
protec ie sanitar .

5. Activitatea cu publicul a operatorilor economici care desf oar  activitatea în
spa ii închise în domeniul s lilor de sport i/sau fitness este permis  f  a dep i 50%
din capacitatea maxim  a spa iului, cu asigurarea unei distan e de 2 metri între persoane
i a unei suprafe e de minimum 4 mp pentru fiecare persoan .

6. Activitatea cu publicul a operatorilor economici care desf oar  activit i de
administrare a piscinelor interioare este permis  f  a dep i 50% din capacitatea
maxim  a spa iului.

7. Activitatea cu publicul a operatorilor economici licen ia i în domeniul jocurilor
de noroc este permis  pân  la 50% din capacitatea maxim  a spa iului în intervalul orar
5,00 - 22,00.

8. Activitatea operatorilor economici care administreaz  s li de jocuri este permis
 a dep i 50% din capacitatea maxim  a spa iului în intervalul orar 5,00 - 22,00.

9. Activitatea târgurilor, a bâlciurilor i a talciocurilor, definite potrivit art. 7 alin.
(1) din Hot rârea Guvernului nr. 348/2004, cu modific rile i complet rile ulterioare, este
permis  pân  la 50% din capacitatea maxim  a spa iului, în condi iile stabilite prin ordin
comun al ministrului dezvolt rii, lucr rilor publice i administra iei, al ministrului
agriculturii i dezvolt rii rurale, al ministrului s ii i al ministrului muncii i
solidarit ii sociale.

Participarea la activit ile sus men ionate este permis doar pentru persoanele
care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 i pentru care au trecut 10 zile de la



finalizarea schemei complete de vaccinare, persoanele care prezint  rezultatul negativ al
unui test RT-PCR pentru infec ia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau
rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infec ia cu virusul SARS-
CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore, respectiv persoanele care se afl  în perioada cuprins
între a 15-a zi i a 180-a zi ulterioar  confirm rii infect rii cu virusul SARS-CoV-2.



Anexa nr. 3 la HCJSU nr. 5 din 25.01.2022

surile aplicabile unit ilor administrativ-teritoriale unde rata de inciden
cumulat  la 14 zile este mai mare de 1/1.000 de locuitori

1. În spa iile închise sau deschise, competi iile sportive se pot desf ura pe teritoriul
României cu participarea spectatorilor pân  la 30% din capacitatea maxim  a spa iului în
intervalul orar 5,00 - 22,00, cu asigurarea unei distan e de minimum 2 metri între
persoane i purtarea m tii de protec ie. Repartizarea spectatorilor se face pe întreaga
suprafa  a spa iului.

2. Organizarea i desf urarea activit ii în cadrul cinematografelor, institu iilor de
spectacole i/sau concerte în spa ii închise sau deschise sunt permise cu participarea
publicului pân  la 30% din capacitatea maxim  a spa iului în intervalul orar 5,00 - 22,00
i cu purtarea m tii de protec ie.

3. Organizarea i desf urarea în aer liber a spectacolelor, concertelor, festivalurilor
publice i private sau a altor evenimente culturale sunt permise cu participarea publicului
pân  la 30% din capacitatea maxim  a spa iului, dar nu mai mult de 500 de persoane, în
intervalul orar 5,00 - 22,00, cu asigurarea unei distan e de 2 metri între persoane i a unei
suprafe e de minimum 4 mp pentru fiecare persoan , precum i cu purtarea m tii de
protec ie.

4. Se permite organizarea de cursuri de instruire, inclusiv cele de formare
profesional  care necesit  activit i practice, workshopuri, conferin e, precum i cele
organizate pentru implementarea proiectelor finan ate din fonduri europene, cu
participarea persoanelor pân  la 30% din capacitatea maxim  a spa iului, în interior sau
în exterior, dar nu mai mult de 100 de persoane, în intervalul orar 5,00 - 22,00, cu
asigurarea unei distan e de 2 metri între persoane i a unei suprafe e de minimum 4 mp
pentru fiecare persoan , cu purtarea m tii de protec ie i cu respectarea normelor de
protec ie sanitar .

5. Activitatea cu publicul a operatorilor economici care desf oar  activitatea în
spa ii închise în domeniul s lilor de sport i/sau fitness este permis  f  a dep i 30%
din capacitatea maxim  a spa iului, cu asigurarea unei distan e de 2 metri între persoane
i a unei suprafe e de minimum 4 mp pentru fiecare persoan .

6. Activitatea cu publicul a operatorilor economici care desf oar  activit i de
administrare a piscinelor interioare este permis  f  a dep i 30% din capacitatea
maxim  a spa iului.

7. Activitatea cu publicul a operatorilor economici licen ia i în domeniul jocurilor de
noroc este permis  pân  la 30% din capacitatea maxim  a spa iului în intervalul orar 5,00
- 22,00.

8. Activitatea operatorilor economici care administreaz  s li de jocuri este permis
 a dep i 30% din capacitatea maxim  a spa iului în intervalul orar 5,00 - 22,00.
9. Activitatea târgurilor, a bâlciurilor i a talciocurilor, definite potrivit art. 7 alin. (1)

din Hot rârea Guvernului nr. 348/2004, cu modific rile i complet rile ulterioare, este
permis  pân  la 30% din capacitatea maxim  a spa iului, în condi iile stabilite prin ordin
comun al ministrului dezvolt rii, lucr rilor publice i administra iei, al ministrului
agriculturii i dezvolt rii rurale, al ministrului s ii i al ministrului muncii i
solidarit ii sociale.

Participarea la activit ile sus men ionate este permis  doar pentru persoanele
care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 i pentru care au trecut 10 zile de la



finalizarea schemei complete de vaccinare, persoanele care prezint  rezultatul negativ al
unui test RT-PCR pentru infec ia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau
rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infec ia cu virusul SARS-
CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore, respectiv persoanele care se afl  în perioada cuprins
între a 15-a zi i a 180-a zi ulterioar  confirm rii infect rii cu virusul SARS-CoV-2.



Anexa nr. 4 la HCJSU nr. 5 din 25.01.2022

surile aplicabile unit ilor administrativ-teritoriale unde rata de inciden
cumulat  la 14 zile este mai mic  sau egal  cu 3/1.000 de locuitori

1. Activitatea cu publicul a operatorilor economici care desf oar  activit i de
preparare, comercializare i consum al produselor alimentare i/sau b uturilor alcoolice
i nealcoolice, de tipul restaurantelor i cafenelelor, în interiorul cl dirilor, precum i la

terase este permis  pân  la 50% din capacitatea maxim  a spa iului în intervalul orar
5,00 - 22,00.

2. Activitatea restaurantelor i a cafenelelor din interiorul hotelurilor, pensiunilor sau
altor unit i de cazare, precum i la terasele acestora este permis  pân  la 50% din
capacitatea maxim  a spa iului în intervalul orar 5,00 - 22,00.

Participarea la activit ile sus men ionate este permis  doar pentru persoanele
care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 i pentru care au trecut 10 zile de la
finalizarea schemei complete de vaccinare, persoanele care prezint  rezultatul negativ al
unui test RT-PCR pentru infec ia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau
rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infec ia cu virusul SARS-
CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore, respectiv persoanele care se afl  în perioada cuprins
între a 15-a zi i a 180-a zi ulterioar  confirm rii infect rii cu virusul SARS-CoV-2.



Anexa nr. 5 la HCJSU nr. 5 din 25.01.2022

surile aplicabile unit ilor administrativ-teritoriale unde rata de inciden
cumulat  la 14 zile este mai mare de 3/1.000 de locuitori

1. Activitatea cu publicul a operatorilor economici care desf oar  activit i de
preparare, comercializare i consum al produselor alimentare i/sau b uturilor alcoolice
i nealcoolice, de tipul restaurantelor i cafenelelor, în interiorul cl dirilor, precum i la

terase este permis  pân  la 30% din capacitatea maxim  a spa iului în intervalul orar
5,00 - 22,00.

2. Activitatea restaurantelor i a cafenelelor din interiorul hotelurilor, pensiunilor sau
altor unit i de cazare, precum i la terasele acestora este permis  pân  la 30% din
capacitatea maxim  a spa iului în intervalul orar 5,00 - 22,00.

Participarea la activit ile sus men ionate este permis  doar pentru persoanele
care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 i pentru care au trecut 10 zile de la
finalizarea schemei complete de vaccinare, persoanele care prezint  rezultatul negativ al
unui test RT-PCR pentru infec ia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau
rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infec ia cu virusul SARS-
CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore, respectiv persoanele care se afl  în perioada cuprins
între a 15-a zi i a 180-a zi ulterioar  confirm rii infect rii cu virusul SARS-CoV-2.


