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Comunicat de presă 
 

CAMPANIA ROVACCINARE 
Persoane vaccinate în ultimele 24 de ore: 1.642; 
Total persoane vaccinate cu schema completă: 164.734; 
Total persoane vaccinate cu doza 3 (booster): 24.377; 
Total reacții adverse: 72; 
Total doze primite în județul Bihor: 370.183; 
Total doze administrate în județul Bihor: 337.908; 
Total pierderi: 4.136 doze. 
  
SITUAȚIE COVID-19 
Număr de teste efectuate în ultimele 24 de ore: 1.097; 
Cazuri noi în ultimele 24 de ore: 371; 
Cazuri active la zi: 6.450; 
Persoane internate ATI la zi: 75; 
Total cazuri de la începutul pandemiei: 43.770; 
Total vindecări de la începutul pandemiei: 35.334; 
Total decese de la începutul pandemiei: 1.986. 
  
MĂSURI DE ORDINE PUBLICĂ 
Sub coordonarea prefectului Dumitru Țiplea, în intervalul 30 octombrie 2021, ora 08:00 – 
31 octombrie 2021, ora 08:00, structurile teritoriale M.A.I. din județul Bihor au acționat în 
sistem integrat pentru combaterea răspândirii noului coronavirus, dar și pentru descurajarea 
faptelor de natură contravențională. Obiectivul acțiunilor a fost de a preveni răspândirea 
virusului SARS-CoV-2, însă acolo unde s-a impus, echipele de control au luat și măsuri de 
sancționare a încălcării legislației în vigoare. 
 
Echipe mixte de polițiști și jandarmi au verificat 2315 de persoane carantinate și 5226 de 
persoane izolate la domiciliu. De asemenea, echipele mixte au efectuat verificări cu privire 
la respectarea măsurilor de protecție individuală și a prevederilor legale în vigoare fiind 
verificate 98 de societăți comerciale și 26 de mijloace de transport în comun. În urma 
controalelor au fost aplicate 85 de sancțiuni contravenționale, din care 26 cu avertisment 
scris și 59 cu amenzi în valoare de 14.500 lei pentru nerespectarea prevederilor Legii nr. 
55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de 
Covid-19. În aceste misiuni au fost implicați 161 polițiști ai Inspectoratului de Poliție 
Județean Bihor, precum și 55 de cadre din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean 
Bihor, din care 6 au fost angrenați la centrele de carantină, iar 21 au acționat în patrule 
mixte, aplicând 19 sancțiuni contravenționale din care 11 cu avertisment scris și 8 cu 
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amenzi în valoare de 4.000 lei pentru nerespectarea prevederilor Legii nr. 55/2020 privind 
unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de Covid-19. 
  
Echipaje ale ISU Bihor au efectuat 9 verificări ale secțiilor ATI Covid-19. În vederea 
verificării modului de respectare a măsurilor de protecție împotriva Covid-19, pompierii 
militari ai ISU BH au efectuat 4 controale independente. Un echipaj al ISU BH a asigurat 
o acțiune de transport personal medical. Personalul ISU BH coordonează în permanență 
suportul operațional și fluxul informațional la nivelul Centrului Județean de Comandă și 
Coordonare a Intervenției (CJCCI). În misiunile menționate au fost implicate 20 de cadre 
ale ISU "Crișana“. 
 
Prefectul județului Bihor, Dumitru Țiplea declară: ”Avem la nivelul județului Bihor o nouă 
creștere a numărului de cazuri Covid-19. Fac un apel către bihoreni să respecte regulile 
sanitare, pentru a nu aduce din nou presiunea în sistemul sanitar, pentru a păstra deschise 
școlile și pentru a nu reveni la restricții. În acest fel vom putea să ne educăm copiii, să ne 
îngrijim bolnavii non-Covid și să ne bucurăm de o viață normală. Am redeschis centrele de 
vaccinare, iar cei care doresc să se protejeze pe ei și pe cei din jur o pot face fără programare 
și, mai ales, fără griji, fiindcă vaccinurile sunt eficace și sigure, după cum s-a dovedit până 
acum.” 
  

 
 

Prefect Dumitru Țiplea  
 

 


