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COMITETUL LOCAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ 

H O T Ă R Â R E A NR. 3/25.10.2021 

 Comitetul Local pentru Situații de Urgență al comunei Saraiu, județul Constanța, întrunit azi 
25.10.2021; 
 În temeiul prevederilor: 

- H.G. nr. 1491/2004 privind aprobarea Regulamentului – cadru privind structura organizatorică, 
atribuțiile, funcționarea și dotarea comitetelor și centrelor operative pentru situații de urgență; 
 - Dispoziției nr. 93/22.09.2021 privind actualizarea Comitetului Local pentru situații de Urgență al 
comunei Saraiu, județul Constanța; 
 - H.G. nr. 1130/2021, pentru modificarea anexelor nr. 2 şi 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.090/2021 
privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 10 octombrie 2021, precum şi 
stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de 
COVID-19 
 - Hotărârea Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Constanța, nr. 152/24.10.2021; 
 

H O T Ă R Ă Ș T E, 
 

 Art. 1.- Se vor aduce la cunoștință publică următoarele măsuri de prevenire a răspândirii infectării cu 
virusul SARS-COV-2, conform prevederilor Hotărârii de Guvern nr. 1130/2021, pentru modificarea anexelor 
nr. 2 şi 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.090/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României 
începând cu data de 10 octombrie 2021, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru 
prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19: 
 - pentru prevenirea răspândirii infecţiilor cu virusul SARSCoV-2 sunt interzise organizarea şi 
desfăşurarea de mitinguri, demonstraţii, procesiuni, concerte, spectacole, cursuri de instruire, workshopuri, 
conferinţe sau alte tipuri de întruniri, organizarea de evenimente private (nunţi, botezuri, mese festive şi altele 
asemenea), precum şi a întrunirilor de natura activităţilor culturale, ştiinţifice, artistice, sportive sau de 
divertisment în spaţii deschise sau închise; 
 - se permite, în condiţiile Legii nr. 60/1991 privind organizarea şi desfăşurarea adunărilor publice, 
republicată, cu modificările ulterioare, organizarea de mitinguri şi demonstraţii cu un număr de participanţi de 
maximum 100 de persoane şi cu purtarea măştii de protecţie. Participarea este permisă doar pentru persoanele 
care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 şi pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei 
complete de vaccinare, respectiv persoanele care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi şi a 180-a zi 
ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2; 

- se permite desfăşurarea activităţilor de prevenire şi combatere a pestei porcine africane prin vânători 
colective la care pot participa maximum 20 de persoane. 
 -  în toate localităţile se interzice circulaţia persoanelor în afara locuinţei/gospodăriei în intervalul orar 
22,00 - 5,00, cu următoarele excepţii: 
    a) deplasarea în interes profesional, inclusiv între locuinţă/gospodărie şi locul/locurile de desfăşurare a 
activităţii profesionale şi înapoi; 
    b) deplasarea pentru asistenţă medicală care nu poate fi amânată şi nici realizată de la distanţă, precum şi 
pentru achiziţionarea de medicamente; 
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    c) deplasări în afara localităţilor ale persoanelor care sunt în tranzit sau efectuează călătorii al căror interval 
orar se suprapune cu perioada interdicţiei, cum ar fi cele efectuate cu avionul, trenul, autocare sau alte 
mijloace de transport de persoane, şi care poate fi dovedit prin bilet sau orice altă modalitate de achitare a 
călătoriei; 
    d) deplasarea din motive justificate, precum îngrijirea/însoţirea copilului, asistenţa persoanelor vârstnice, 
bolnave sau cu dizabilităţi ori decesul unui membru de familie. 
    Măsurile instituite nu se aplică persoanelor care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 şi pentru 
care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, respectiv persoanelor care se află în 
perioada cuprinsă între a 15-a zi şi a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2 şi care 
fac dovada îndeplinirii acestei condiţii prin intermediul certificatului de vaccinare, pe suport hârtie sau în 
format electronic, sau al certificatului digital al Uniunii Europene privind COVID-19; 
    Măsurile instituite la pct. 1 şi 2 nu se aplică persoanelor fizice provenite din state ale căror autorităţi nu emit 
certificate digitale ale Uniunii Europene privind COVID-19 sau documente compatibile cu aceste certificate, 
vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 şi pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete 
de vaccinare, respectiv persoanelor care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi şi a 180-a zi ulterioară 
confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2 şi care fac dovada îndeplinirii acestei condiţii prin documente, 
pe suport hârtie sau în format electronic, care să ateste vaccinarea sau vindecarea de infecţia cu virusul SARS-
CoV-2 a acestor persoane. 
    Pentru verificarea motivului deplasării în interes profesional, persoanele sunt obligate să prezinte, la cererea 
personalului autorităţilor abilitate, legitimaţia de serviciu sau adeverinţa eliberată de angajator ori o declaraţie 
pe propria răspundere, completată în prealabil. 
    Pentru verificarea motivului deplasării în interes personal, persoanele sunt obligate să prezinte, la cererea 
personalului autorităţilor abilitate, o declaraţie pe propria răspundere, completată în prealabil. 
    (4) Declaraţia pe propria răspundere, prevăzută la alin. (2) şi (3), trebuie să cuprindă numele şi prenumele, 
data naşterii, adresa locuinţei/gospodăriei/locului activităţii profesionale, motivul deplasării, data completării 
şi semnătura. 
 - 1. activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfăşoară activităţi de preparare, 
comercializare şi consum al produselor alimentare şi/sau băuturilor alcoolice şi nealcoolice, de tipul 
restaurantelor şi cafenelelor, în interiorul clădirilor, precum şi la terase este permisă până la 50% din 
capacitatea maximă a spaţiului în intervalul orar 5,00 - 21,00. Participarea este permisă doar pentru persoanele 
care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 şi pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei 
complete de vaccinare, respectiv persoanele care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi şi a 180-a zi 
ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2; 
 - 2. activitatea restaurantelor şi a cafenelelor din interiorul hotelurilor, pensiunilor sau altor unităţi de 
cazare, precum şi la terasele acestora este permisă până la 50% din capacitatea maximă a spaţiului în intervalul 
orar 5,00 - 21,00. Participarea este permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului 
SARS-CoV-2 şi pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, respectiv 
persoanele care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi şi a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu 
virusul SARS-CoV-2; 
   Măsurile prevăzute la pct. 1 şi 2 se aplică şi operatorilor economici care desfăşoară activităţi în spaţiile 
publice închise care au un acoperiş, plafon sau tavan şi care sunt delimitate de cel puţin doi pereţi, indiferent 
de natura acestora sau de caracterul temporar sau permanent; 

 În condiţiile art. 5 alin. (3) lit. f) din Legea nr. 55/2020, cu modificările şi completările ulterioare, se 
instituie obligaţia pentru operatorii economici care desfăşoară activităţi în domeniul comerţului şi prestărilor 
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de servicii în spaţii închise şi/sau deschise, publice şi/sau private, inclusiv în interiorul centrelor şi parcurilor 
comerciale, să îşi organizeze şi să îşi desfăşoare activitatea în intervalul orar 5,00 - 21,00.  

- se instituie obligaţia instituţiilor şi autorităţilor publice, operatorilor economici şi profesioniştilor de a 
organiza activitatea astfel încât să asigure, la intrarea în sediu, în mod obligatoriu, triajul epidemiologic şi 
dezinfectarea obligatorie a mâinilor, atât pentru personalul propriu, cât şi pentru vizitatori, în condiţiile 
stabilite prin ordinul comun al ministrului sănătăţii şi al ministrului afacerilor interne, emis în temeiul art. 13 şi 
al art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările şi completările ulterioare 

- Organizarea activităţii la locul de muncă se va realiza cu respectarea prevederilor legale emise de 
autorităţile competente în ceea ce priveşte prevenirea contaminării cu virusul SARSCoV-2 şi pentru asigurarea 
securităţii şi sănătăţii în muncă a lucrătorilor, ţinând cont şi de gradul de vaccinare a angajaţilor de la acel loc 
de muncă, atestat prin certificat de vaccinare împotriva virusului SARS-CoV-2 prezentat de salariaţii pentru 
care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, precum şi de numărul de angajaţi care 
se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi şi a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-
2 şi care deţin şi prezintă angajatorului adeverinţă eliberată de medicul de familie.  
      Accesul persoanelor, cu excepţia angajaţilor, în incintele instituţiilor publice centrale şi locale, regiilor 
autonome şi operatoriilor economici cu capital public este permis doar celor care fac dovada vaccinării 
împotriva virusului SARS-CoV-2 şi pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de 
vaccinare, care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai 
vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecţia cu virusul SARS-
CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore, respectiv care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi şi a 180-a zi 
ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2. 
     Prin excepţie este permis accesul avocaţilor pentru exercitarea activităţilor prevăzute la art. 3 din Legea 
nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare.  

În cazul persoanelor fizice provenite din state ale căror autorităţi nu emit certificate digitale ale Uniunii 
Europene privind COVID-19 sau documente compatibile cu aceste certificate, dovada situaţiei prevăzute la 
alin. (4) se face prin intermediul unui document, pe suport hârtie sau în format electronic, care să ateste 
vaccinarea, testarea sau vindecarea de infecţia cu virusul SARS-CoV-2. 
     Prevederile se aplică şi pentru operatorii economici care funcţionează în clădiri cu birouri private în 
care îşi desfăşoară activitatea cel puţin 50 de persoane simultan. 
      Prin excepţie instituţiile publice şi operatorii economici vor întreprinde măsurile necesare pentru 
asigurarea accesului cetăţenilor la serviciile publice oferite, în situaţii urgente (de exemplu: eliberare certificat 
de deces, certificat de naştere şi altele asemenea) şi persoanelor care nu fac dovada vaccinării, testării sau 
vindecării de infecţia cu virusul SARS-CoV-2, prin organizarea activităţii în mediul online, în spaţii deschise, 
la ghişee dispuse direct în exteriorul clădirilor sau în orice alte condiţii care să asigure respectarea măsurilor de 
prevenire a răspândirii SARS-CoV-2. 
      Accesul persoanelor care nu fac dovada vaccinării, testării sau vindecării de infecţia cu virusul SARS-
CoV-2 este permis în lăcaşurile de cult, unde se desfăşoară activitatea cultelor religioase, inclusiv slujbele şi 
rugăciunile colective, şi în unităţile de alimentaţie publică în care se comercializează produse alimentare şi 
băuturi alcoolice sau nealcoolice aflate în afara centrelor comerciale, târgurilor, bâlciurilor şi talciocurilor, cu 
purtarea măştii de protecţie şi respectarea normelor de protecţie sanitară. 

 Măsurile prevăzute nu se aplică în cazul persoanelor care au vârsta mai mică sau egală cu 12 ani şi 
sunt însoţite de o persoană cu vârsta mai mare de 18 ani şi care face dovada vaccinării împotriva virusului 
SARS-CoV-2 şi pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, respectiv care se 
află în perioada cuprinsă între a 15-a zi şi a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2. 
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 Art 4.- Se menține obligativitatea purtării măștii de protecție în spațiile publice închise, mijloace de 

transport în comun, la locul de muncă, spații comerciale, precum și în spații publice deschise, oriunde se 
formează aglomerări de personae, cum ar fi fără a se limita la acestea, piețe, tâtguri, spații comerciale, stații cu 
transport în comun, și în alte zone cu potential de aglomerare. 
 Art. 5.- Se propune Postului de Poliție al Comunei Saraiu, organizarea de acțiuni de control periodic, 
ca autoritate competentă pentru verificarea respectării aplicării măsurilor dispuse prin H.G. nr. 1130/2021, 
pentru modificarea anexelor nr. 2 şi 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.090/2021 privind prelungirea stării de 
alertă pe teritoriul României începând cu data de 10 octombrie 2021, precum şi stabilirea măsurilor care se 
aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 și preluate în 
cuprinsul prezentei hotărâri. 
 Art. 6.- Prezenta hotărâre va fi comunicată Comitetului Județean pentru situații de Urgență Constanța, 
Postului de Poliție al Comunei Saraiu, Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență Saraiu, Primarului și 
Viceprimarului comunei Saraiu și adusă la cunoștință publică prin publicarea pe site-ul official www.primaria-
saraiu.ro , la avizierul primăriei, prin afișare la unitățile de alimentație publice, agenții economici care 
comercializează produse alimentar și nealimentare. 
 Măsurile prevăzute se aplică începând cu data de 25.10.2021, pe perioada stării de alertă, până la 
adoptarea unor dispoziții contrare. 
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