
 
 

Măsuri la nivelul judeţului Bihor privind 
suspendarea unor activitati si  

persoanele aflate in izolare la domiciliu 
conform Ordinului prefectului nr. 191 din 18.03.2020: 

 
Art.1. La nivelul judeţului Bihor autorităţile administraţiei publice locale şi instituţiile cu 

responsabilităţi vor asigura şi urmări aplicarea următoarele măsuri: 
 Suspendarea activităţii de servire şi consum a produselor alimentare şi băuturilor 

alcoolice şi non-alcoolice, organizată de restaurante, hoteluri, cafenele sau alte localuri 
publice, in spaţiile destinate acestui scop din interiorul sau exteriorul locaţiei, cu excepţia 
activităţilor de comercializare a produselor alimentare şi băuturilor alcoolice şi non-alcoolice, 
care nu presupun rămânerea clienţilor în spaţiile destinate acestui scop, precum cele de tip 
“drive-in”, “room - service” sau livrare la client; 

 
 Suspendarea tuturor activităţilor culturale, ştiinţifice, artistice, religioase, 

sportive, de divertisment sau jocuri de noroc, de tratament balnear şi de îngrijire personală, 
realizate în spaţii închise; 
 

 Interzicerea organizării şi desfăşurării oricărui eveniment care presupune 
participarea a peste 100 de persoane, în spaţii deschise, iar pentru cele ce presupun 
participarea a maximum 100 de persoane, organizatorii sunt obligaţi să dispună măsuri care să 
asigure distanţa de minim 1 metru între participanţi; 
 

Art.2. În temeiul art. 8 din Ordonanţa Militară nr. 1/2020, se interzice persoanelor izolate 
la domiciliu, carantinate sau internate, ca măsură de prevenire a răspândirii COVID - 19, să 
iasă din locaţia în care acestea au fost plasate, fără aprobarea autorităţilor competente; măsura 
se aplică pe toată durata stării de urgenţă, de la data aplicării ordonanţei militare. 

 
Art. 5. Conducătorii autorităţilor administraţiei publice locale, împreună cu Poliţia 

Română, Jandarmeria Română, Poliţia de Frontieră Română, Poliţia Locală, Inspectoratul 
general pentru Situaţii de Urgenţă şi structurile subordonate şi direcţiile de sănătate 
publică sunt abilitate să asigure aplicarea şi respectarea prevederilor art. 2 din prezentul 
ordin; 

 
Art. 6. Nerespectarea măsurilor de primă urgenţă, prevăzute la art. 1 şi 2 din prezentul 

ordin, atrage răspunderea disciplinară, civilă, contravenţională şi penală, în conformitate cu 
prevederile art. 27 din OUG nr. 1/1999 privind regimul stării de asediu şi regimul stării de 
urgenţă, cu modificările şi completările ulterioare; conducătorii autorităţilor administraţiei 
publice locale, împreună cu personalul instituţiilor prevăzute la art. 5 din prezentul ordin 
sunt împuternicite prin Ordonanţa militară nr. 1/2020, art. 9 alin 3, să constate contravenţii 
şi să aplice sancţiuni, în conformitate cu prevederile art. 29 din OUG nr. 1/1999. 


