
COMITETUL JUDEŢEAN PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ TULCEA  

 
H O T Ă R Â R E A  Nr. 45 

 

Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Tulcea, constituit prin Ordinul Prefectului 
Judeţului Tulcea nr.204/27.04.2020, cu modificările și completările ulterioare, întrunit în ședință  
extraordinară în ziua de 31.08.2020.   

Având în vedere: 
- prevederile Legii nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor 

pandemiei de COVID-19, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile Legii nr.136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătății publice 

în situații de risc epidemiologic și biologic; 

  - prevederile Hotărârii de Guvern nr.557/2016 privind managementul tipurilor de risc; 

- prevederile Hotărârii de Guvern nr.668/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul 
României începând cu data de 16 august 2020, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata 
acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările și 
completările ulterioare; 

- prevederile Hotărârii Comitetului Național pentru Situații de Urgență nr.43/27.08.2020, 
pentru stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății publice; 

- Evaluarea situației epidemiologice la nivelul județului Tulcea în perioada 18.08.2020-
31.08.2020, înregistrată cu nr. 14792/31.08.2020. 

În conformitate cu prevederile O.U.G. nr.21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al 

Situaţiilor de Urgenţă, cu modificările şi completările ulterioare şi H.G. nr.1491/2004 pentru aprobarea 

Regulamentului-cadru privind structura organizatorică, atribuţiile, funcţionarea şi dotarea comitetelor 

şi centrelor operative pentru situaţii de urgenţă. 

 
H O T Ă R Ă Ş T E : 

 
Art.1  

(1) Se aprobă reluarea activității cu publicul a operatorilor economici care desfășoară activități 

de preparare, comercializare și consum al produselor alimentare și/sau băuturilor alcoolice 

și nealcoolice, de tipul restaurantelor și cafenelelor, în interiorul clădirilor, pe raza județului 

Tulcea; 

(2) Programul de lucru al operatorilor economici, prevăzuți la alin.(1) se desfășoară în 

intervalul orar 06.00 – 24.00, ultima comandă putând fi preluată cel târziu la ora 23.00.  

Art.2  Se aprobă deschiderea restaurantelor și a cafenelelor din interiorul hotelurilor, 

pensiunilor sau altor unități de cazare, de pe raza județului Tulcea. 

Art.3  Se aprobă desfășurarea activității cu publicul a operatorilor economici licentiați în 

domeniul  jocurilor de noroc, pe raza județului Tulcea. 

Art. 4  Se aprobă organizarea evenimentelor private, a cursurilor de instruire/workshopuri 

pentru adulți, inclusiv cele pentru implementarea proiectelor finanțate din fonduri europene, cu un 

număr de participanți de maximum 50 persoane în interior și de maximum 100 de persoane în 

exterior. 

Art. 5  Se menține măsura privind suspendarea activității cluburilor, discotecilor și a barurilor 

în interiorul clădirilor. 

Art. 6 

(1) Pe raza județului Tulcea, activitățile instituțiilor muzeale, a bibliotecilor, a librăriilor, 

cinematografelor, a instituțiilor de spectacole și/sau concerte, școlilor populare, de artă și 

de meserii, precum și evenimentele culturale în aer liber se pot desfășura numai în 

condițiile stabilite prin ordinul comun al ministrului culturii și al ministrului sănătății. 

(2) Organizarea și desfășurarea activității cinematografelor, instituțiilor de spectacole și/sau 

concerte este permisă, fără a depăși 50% din capacitatea maximă a spațiului. 

(3) Organizarea și desfășurarea în aer liber a spectacolelor, concertelor, festivalurilor publice și 

private sau a altor evenimente culturale, sunt permise numai cu participarea a cel mult 



500 de spectatori cu locuri pe scaune, aflate la diatanță de minimum 2 metri unul față de 

celălalt, precum și cu purtarea măștii de protecție. 

Art. 7 Se aprobă programul de lucru cu publicul, în intervalul orar 06.00 – 24.00, al 

operatorilor economici care desfășoară activități în spații special destinate, dispuse în exteriorul 

clădirilor unde se desfășoară activități de preparare, comercializare și consum al produselor 

alimentare și/sau băuturilor alcoolice și nealcoolice, cum sunt terasele, cluburile, barurile și alte 

asemenea, de pe raza județului Tulcea.  

Art. 8 Activitățile menționate mai sus se pot desfășura numai în condițiile stabilite prin ordine 

comune ale ministerelor de resort. 

Art. 9 Măsurile prevăzute la art. 1 – 8 intră în vigoare începând cu data de 01.09.2020.  

Art.10 Prin grija Centrului Operațional din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă 

„DELTA” al Judeţului Tulcea, prezenta Hotărâre se va aduce la cunoştinţa tuturor instituţiilor, pentru 

punere în aplicare. 

 

  
                                                         Emisă astăzi, 31 august 2020. 

 
 

PREŞEDINTELE 
Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă 

P R E F E C T, 
 

IORDAN ALEXANDRU-CRISTIAN 


