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163/12.11.2020 

 

 Către, 

 Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Maramureș, 

 Instituția Prefectului Județul Maramureș, 

 Inspectoratul de Poliție Județean Maramureș, 

           Inspectoratul de Jandarmi Județean ”Pintea Viteazul” Maramureș, 

 Direcția de Sănătate Publică Maramureș, 

 Direcția Poliția Locală a Municipiului Baia Mare 

 

 

În baza prevederilor deciziei Consiliului Director AIM nr. 153/30.10.2020, vă comunicăm următoarele: 

Dată fiind situația actuală și de perspectivă, în care rata infectării cu virusul SarsCov2 crește alarmant, 

este de notorietate că distanțarea socială și igiena corectă individuală în spațiile comune sunt parte a soluției 

corecte în efortul de prevenire a răspândirii și de eradicare a bolii în județul Maramureș, la fel ca în alte zone. 

Companiile membre AIM sunt afectate negativ de evoluția pandemiei și de măsurile restrictive impuse 

corelativ acesteia de autoritățile centrale și zonale, ca și alte componente ale mediului economic, printre altele, 

prin reducerea sau închiderea activității, prin scăderea productivității ca urmare a aportului scăzut al 

personalului îmbolnăvit, care are rude bolnave sau care este suspect de a fi infectat, prin reducerea eficienței 

activității de comunicare, relații publice, juridice, de aprovizionare, desfacere, transport etc. 

Având în vedere că: 

 Instituția dumneavoastră are și trebuie să aibă o implicare majoră în asigurarea respectării măsurilor 
specifice atât de către persoanele fizice, cât și de către persoanele jurdice, prin intervenția eficientă 
cu metode, resurse și mijloace adecvate pentru gestionarea crizei. 

 O serie de reprezentanți ai companiilor membre AIM ne-au transmis că în numeroase spații publice 
deschise (străzi, parcuri etc.) și în spații private cu destinație publică, sau private (cabane, săli de 
evenimente etc.), în ultimele zile au observat sau au fost înștiințați că există comportamente 
neconforme cu prevederile legale specifice conjucturii actuale. 

 În activitatea preventivă eficientă în astfel de situații se încadrează și simpla prezență și vizibilitate a 
reprezentanților autorităților (poliție, jandarmi). 

Vă rugăm să: 

1.  Sporiți verificările, astfel încȃt măsurile impuse în vederea prevenirii și reducerii îmbolnăvirilor cu 

virusul SarsCov2 să fie respectate atât în aer liber, cât și în spațiile comune interioare. 

2. Asigurați o prezență și vizibilitate crescute ale poliției și jandarmeriei în spațiile publice, până la 

finalul stării de alertă și pe parcursul stării de urgență (dacă se dispune), în aria de competență. 

3. Comunicați public, inițial și de fiecare dată când există modificări semnificative: 

3.1. Planurile de măsuri în conformitate cu care vă desfășurați activitatea specifică de prevenire și 

contracarare a efectelor negative ale pandemiei în județul nostru, în măsura și părțile în care acestea nu sunt 

supuse restricțiilor legislației care reglementează circuitul informațiilor clasificate. Odată luate la cunoștință 
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prevederile acestor planuri de măsuri, atât populația, cât și persoanele juridice precum și organizația noastră, 

desigur, vor putea să vă transmită propuneri în sprijinul punerii acestora în practică și, dacă este cazul, a 

îmbunătățirii lor. 

3.2. Efectivul de personal total de care dispuneți și efectivul de personal pe care îl alocați acțiunilor de 

patrulare în spații publice, de control etc. destinate prevenirii răspândirii SarsCov2, de preferat în dinamica 

temporală viitoare (pe zile, perioade ale zilei, pentru următoarele 2 săptămâni, de exemplu). Această informație 

este, de asemenea, utilă în vederea accesului instituției dumneavoastră la potențiale oferte de sprijin cu 

resurse umane din partea altor instituții publice, precum și a unor organisme ale societății civile. 

3.3. Câte cazuri de îmbolnăviri cu SarsCov2 au ca sursă activitatea instituțiilor de învățământ din 

județul Maramureș, cu defalcarea numărului de cazuri separat pe instituții de învâțământ publice și pe instituții 

de învățământ private și cu menționarea acestei defalcări în dinamică temporală pentru perioada 15.10.2020 

– prezent (pe zile/săptămâni). Informația este utilă din perspectiva posibilității sprijinirii instituției 

dumneavoastră cu propuneri de adaptare eficientă a măsurilor de prevenire și combatere a răspândirii 

SarsCov2 în contextul prevederilor legale care conferă, în anumite limite, autonomie județeană în dispunerea 

de astfel de măsuri. 

3.4. Câte cazuri de îmbolnăviri cu SarsCov2 au ca sursă activitatea restaurantelor și a altor unități de 

alimentație publică cu locuri/consum la punctul de lucru al prestatorului de servicii de alimentație publică din 

județul Maramureș și cu menționarea acestei informații în dinamică temporală pentru perioada 15.10.2020 – 

prezent (pe zile/săptămâni). Informația este utilă din perspectiva posibilității sprijinirii instituției dumneavoastră 

cu propuneri de adaptare eficientă a măsurilor de prevenire și combatere a răspândirii SarsCov2 în contextul 

prevederilor legale care conferă, în anumite limite, autonomie județeană în dispunerea de astfel de măsuri. 

3.5. Dificultăți cu care vă confruntați, necesități pe care le aveți și apeluri la cetățeni de a-și adapta 

comportamentul la situația actuală. 

Referitor la comunicarea publică a informațiilor solicitate, precum și a oricăror altora pe care le 

considerați necesare în lupta cu efectele pandemiei, apreciem că aceasta trebuie efectuată prin mass media 

și nu pe portalul web sau pe paginile de socializare ale instituției, care au un impact de diseminare a informației 

mult inferior mijloacelor mass media. 

Totodată, vă transmitem și: 

 Sugestia venită din partea reprezentanților unor companii membre AIM, de a suplimenta numărul de 
angajați ai instituției dumneavoastră prezenți în spațiile publice și în activități de control circumscrise 
luptei cu pandemia (dacă aveți angajați care pot primi astfel de sarcini/misiuni), în special pentru a 
asigura o cât mai amplă respectare a măsurilor de distanțare socială (incluzând, de exemplu, controale 
planificate prin sondaj la cabane private, pensiuni, săli de evenimente) și de utilizare corectă a măștii 
de protecție, inclusiv prin măsuri de schimbare a locului de muncă (temporară)/ detașare/ delegare/ 
modificare temporară de atribuții. 

 Invitația de a coopta reprezentanți ai AIM într-un organism consultativ pentru măsuri antiCovid19. 

Amintind că AIM este formată din 67 de societăți comerciale cu un total de peste 7.000 de angajați 

(www.patronatmm.ro), avem speranța că propunerea noastră va fi analizată și acceptată ca măsură 

suplimentară de sprijin și siguranță pentru cetățenii și organizațiile Maramureșului, vă dorim succes în toată 

activitatea pe care o întreprindeți și vă asigurăm de sprijinul nostru. 

 

 Consiliul director AIM 
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