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COMITETUL LOCAL PENTRU SITUATII DE URGENȚĂ BOTOȘANI
HOTĂRÂREA NR. 1 DIN 19 IANUARIE 2022

În temeiul prevederilor art. 22 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 21 din
15.04.2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, aprobată şi
modificată prin Legea nr. 15 din 28.02.2005, O.U.G. nr. 1 din 29 ianuarie 2014, ale art. 2 din
H.G.R. nr. 1491 din 9 septembrie 2004, pentru aprobarea Regulamentului cadru privind
structura organizatorică, atribuţiile, funcţionarea şi dotarea comitetelor şi centrelor operative
pentru situaţii de urgenţă, cu completările şi modificările ulterioare şi în contextul riscului de
răspândire a infecţiei cu Coronavirus SARS – CoV – 2 şi adoptarea măsurilor stabilite prin:
➢

Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor

pandemiei de COVID-19 cu modificările şi completările ulterioare;
➢

Legea nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătăţii publice în

situaţii de risc epidemiologic şi biologic;
➢

Hotărârea de Guvern nr. 34 din 06 ianuarie 2022 privind prelungirea stării de alertă pe

teritoriul României începând cu data de 08 ianuarie 2022, precum şi stabilirea măsurilor care
se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID19;
➢

Ordinul ministrului sănătății și al ministrului afacerilor interne nr. 30/1/2022 privind

instituirea obligativității purtării măștii de protecție, a efectuării triajului epidemiologic și
dezinfectării mâinilor pentru prevenirea contaminării cu virusul SARSCoV-2 pe durata stării de
alertă;
➢

Hotărârea Comitetului Județean pentru Situații de Urgență nr. 1 din 07.02.2022;

➢

Lista cu limitele de incidenţă cumulată a cazurilor pe ultimele 14 zile la nivelul unităţilor

administrativ teritoriale din judeţul Botoşani întocmită de Direcţia de Sănătate Publică
Botoşani, nr. 1186 din 18.01.2022.
HOTĂRĂȘTE
Art. 1 Se aprobă ”Planul privind unele măsuri pentru prevenirea infecțiilor cu Coronavirus
SARS – CoV – 2”, care se constituie în Anexa 1 la prezenta hotărâre.
Art.2 Se aprobă limita de incidenţă cumulată a cazurilor pe ultimele 14 zile la nivelul unităţilor
administrativ teritoriale din municipiul Botoşani întocmită de Direcţia de Sănătate Publică
Botoşani conform Anexei nr. 2 la prezenta hotărâre
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Art. 3 Comitetul Local pentru Situații de Urgență Botoșani, va comunica până la data de
19.01.2022, ora 16,00, Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Botoșani, hotărârea
adoptată de acesta pentru dispunerea măsurilor de prevenire a răspândirii infectării cu virusul
SARS-CoV-2 pe raza U.A.T. – ului, în conformitate cu prevederile măsurilor din ”Planul de
măsuri de protecţie, obligaţii şi restricţii ce trebuie respectate de către populaţie în contextul
prelungirii „STĂRII DE ALERTĂ” în vederea prevenirii şi controlului infecţiilor generate de
virusul SARS-CoV 2.
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Anexa nr. 1
MĂSURI LUATE LA NIVELUL MUNICIPIULUI BOTOȘANI

1.

În condițiile art. 5 alin. (2) lit. d) și ale art. 13 lit. a) din Legea nr. 55/2020 privind unele

măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările și
completările ulterioare, în toate spațiile publice închise și deschise, se institui obligativitatea
purtării măștii de protecție de tip medical sau FFP2, astfel încât să acopere nasul și gura, în
condițiile stabilite prin ordinul comun al ministrului sănătății și al ministrului afacerilor interne,
emis în temeiul art. 13 și al art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările și completările
ulterioare.
2.

Se instituie izolarea şi carantinarea persoanelor în condiţiile art. 7, 8 şi 11 din Legea

nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătăţii publice în situaţii de risc
epidemiologic şi biologic, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
3.

În aplicarea prevederilor art. 5 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 55/2020, cu modificările şi

completările ulterioare, Direcţia de Sănătate Publică Botoşani asigură testarea săptămânală
a personalului de îngrijire şi asistenţă, a personalului de specialitate şi auxiliar care îşi
desfăşoară activitatea în centrele rezidenţiale de îngrijire şi asistenţă a persoanelor vârstnice,
în centrele rezidenţiale pentru copii şi adulţi, cu şi fără dizabilităţi, precum şi pentru alte
categorii vulnerabile.
4.

Obligativitatea organizării activității instituțiilor și autorităților publice, operatorilor

economici și profesioniștilor, astfel încât să se asigure la intrarea în sediu, în mod obligatoriu,
triajul epidemiologic și dezinfectarea obligatorie a mâinilor, atât pentru personalul propriu, cât
și pentru vizitatori. Pentru personalul propriu triajul epidemiologic constă în măsurarea
temperaturii prin termometru noncontact, iar pentru vizitatori triajul se realizează prin
măsurarea temperaturii. Organizarea activității la locul de muncă se va realiza și cu
respectarea prevederilor legale emise de autoritățile competente în ceea ce privește
prevenirea contaminării cu virusul SARS-CoV-2 și pentru asigurarea securității și sănătății în
muncă a lucrătorilor, ținând cont și de gradul de vaccinare a angajaților de la acel loc de
muncă, atestat prin certificat de vaccinare împotriva virusului SARS-CoV-2 prezentat de
salariații pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, precum
și de numărul de angajați care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi
ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2 și care dețin și prezintă angajatorului
adeverință eliberată de medicul de familie.
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Accesul persoanelor, cu excepția angajaților, a participanților în cadrul procedurilor

5

judiciare, disciplinare, contravenționale, administrativ-jurisdicționale și a celor administrative
din motive de ordine și siguranță publică, a persoanelor care necesită servicii medicale și
prestații sociale, precum și a persoanelor care se prezintă la centrele de vaccinare în vederea
administrării unei doze de vaccin, în incintele instituțiilor publice centrale și locale, regiilor
autonome și operatoriilor economici cu capital public este permis doar celor care fac dovada
vaccinării împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea
schemei complete de vaccinare, care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru
infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al
unui test antigen rapid pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore,
respectiv care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării
infectării cu virusul SARS-CoV-2. (5) Prin excepție de la prevederile alin. (4) este permis
accesul avocaților pentru exercitarea activităților prevăzute la art. 3 din Legea nr. 51/1995
pentru organizarea și exercitarea profesiei de avocat, republicată, cu modificările și
completările ulterioare.
Instituțiile publice și operatorii economici vor întreprinde măsurile necesare pentru asigurarea
accesului cetățenilor la serviciile publice oferite, în situații urgente (de exemplu: eliberare
certificat de deces, certificat de naștere și altele asemenea) și persoanelor care nu fac dovada
vaccinării, testării sau vindecării de infecția cu virusul SARS-CoV2, prin organizarea activității
în mediul on-line, în spații deschise, la ghișee dispuse direct în exteriorul clădirilor sau în orice
alte condiții care să asigure respectarea măsurilor de prevenire a răspândirii SARS-CoV-2.
Accesul persoanelor care nu fac dovada vaccinării, testării sau vindecării de infecția cu virusul
SARS-CoV-2 este permis în lăcașurile de cult, unde se desfășoară activitatea cultelor
religioase, inclusiv slujbele și rugăciunile colective, și în unitățile de alimentație publică în care
se comercializează produse alimentare și băuturi alcoolice sau nealcoolice aflate în afara
centrelor comerciale, târgurilor, bâlciurilor și talciocurilor, cu purtarea măștii de protecție și
respectarea normelor de protecție sanitară
6

- În condițiile art. 5 alin. (3) lit. f) și ale art. 38 din Legea nr. 55/2020, cu modificările și

completările ulterioare, se stabilesc următoarele măsuri:
a)

activitatea în creșe și after-school-uri este permisă numai cu respectarea

condițiilor stabilite prin ordin comun al ministrului educației, al ministrului muncii și
protecției sociale și al ministrului sănătății, emis în temeiul art. 71 alin. (2) din Legea nr.
55/2020, cu modificările și completările ulterioare;
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b)

în cadrul unităților/instituțiilor de învățământ sunt permise activitățile didactice

și alte activități specifice, precum și organizarea și desfășurarea examenelor pentru
elevi/studenți, cadre didactice, în condițiile respectării măsurilor de prevenire, stabilite
prin ordin comun al ministrului educației și al ministrului sănătății, emis în temeiul art. 71
alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările și completările ulterioare.
7

În condițiile art. 5 alin. (3) lit. f) din Legea nr. 55/2020, cu modificările și completările

ulterioare, activitatea piețelor agroalimentare, inclusiv a piețelor volante, definite potrivit art. 7
alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 348/2004 privind exercitarea comerțului cu produse și
servicii de piață în unele zone publice, cu modificările și completările ulterioare, se desfășoară
în condițiile stabilite prin ordin comun al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și
administrației, al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, al ministrului sănătății și al
ministrului muncii și protecției sociale.
8

Activitățile de pregătire fizică în cadrul structurilor și bazelor sportive, definite conform

Legii educației fizice și sportului nr. 69/2000, cu modificările și completările ulterioare,
constând în cantonamente, antrenamente și competiții sportive organizate pe teritoriul
județului, pot fi desfășurate numai în condițiile stabilite prin ordinul comun al ministrului
tineretului și sportului și al ministrului sănătății, emis în temeiul art. 43 și al art. 71 alin. (2) din
Legea nr. 55/2020, cu modificările și completările ulterioare;
9

Se permite desfășurarea de către sportivii profesioniști, legitimați și/sau de

performanță a activităților de pregătire fizică în bazine acoperite sau aflate în aer liber, iar
activitățile de pregătire fizică în spații închise sunt permise în condițiile stabilite prin ordinul
comun al ministrului tineretului și sportului și al ministrului sănătății, emis în temeiul art. 43 și
al art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările și completările ulterioare;
10

Activitățile instituțiilor muzeale, bibliotecilor, librăriilor, cinematografelor, studiourilor de

producție de film și audiovizuală, instituțiilor de spectacole și/sau concerte, școlilor populare
de artă și meserii, precum și evenimentele culturale în spații închise sau deschise se pot
desfășura numai în condițiile stabilite prin ordinul comun al ministrului culturii și al ministrului
sănătății, emis în temeiul art. 44 și al art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările și
completările ulterioare;
11

Organizarea și desfășurarea activității în cadrul cinematografelor, instituțiilor de

spectacole și/sau concerte în spații închise sau deschise sunt permise cu participarea
publicului până la 30% din capacitatea maximă a spațiului și cu purtarea măștii de protecție.
Participarea este permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului
SARS-CoV-2 și 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 și a 180-a zi ulterioară
confirmării infectării cu virusul SARSCoV-2, în condițiile stabilite prin ordinul comun al
5
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ministrului culturii și al ministrului sănătății, emis în temeiul art. 44 și al art. 71 alin. (2) din
Legea nr. 55/2020, cu modificările și completările ulterioare.
12

Activitatea 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, precum și la terase este permisă
până la 30% din capacitatea maximă a spațiului în intervalul orar 5,00—22,00. Participarea
este permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și
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 și a 180-a zi ulterioară confirmării
infectării cu virusul SARS-CoV-2;
13

Activitatea restaurantelor și a cafenelelor din interiorul hotelurilor, pensiunilor sau altor

unități de cazare, precum și la terasele acestora este permisă până la 30% din capacitatea
maximă a spațiului în intervalul orar 05,00—22,00. Participarea este permisă doar pentru
persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și 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 și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARSCoV-2. Aceste măsurile se aplică și operatorilor economici care desfășoară activități în spațiile
publice închise care au un acoperiș, plafon sau tavan și care sunt delimitate de cel puțin doi
pereți, indiferent de natura acestora sau de caracterul temporar sau permanent. În situația în
care activitatea operatorilor economici este restricționată sau închisă, se permit prepararea
hranei și comercializarea produselor alimentare și băuturilor alcoolice și nealcoolice care nu
se consumă în spațiile respective.
14

Prepararea, comercializarea și consumul produselor alimentare și băuturilor alcoolice

și nealcoolice sunt permise în spațiile special destinate dispuse în exteriorul clădirilor, în aer
liber, cu respectarea măsurilor de protecție sanitară stabilite prin ordinul comun al ministrului
sănătății, al ministrului economiei, antreprenoriatului și turismului și al președintelui Autorității
Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor, emis în temeiul art. 71 alin. (2)
din Legea nr. 55/2020, cu modificările și completările ulterioare. Consumul produselor
alimentare și băuturilor alcoolice și nealcoolice este permis în spațiile special destinate
dispuse în exteriorul clădirilor, în aer liber doar pentru persoanele care sunt vaccinate
împotriva virusului SARS-CoV-2 și 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
și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2.
15

Activitatea operatorilor economici care administrează săli de jocuri este permisă fără

a depăși 30% din capacitatea maximă a spațiului în intervalul orar 5,00—22,00. Participarea
este permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și
6
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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 și a 180-a zi ulterioară confirmării
infectării cu virusul SARS-CoV-2;
16

Activitatea operatorilor economici care administrează locuri de joacă pentru copii în

spații închise sau deschise este permisă fără a depăși 30% din capacitatea maximă a spațiului
în intervalul orar 5,00 - 22,00. Participarea este permisă doar pentru persoanele care sunt
vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și 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 și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2.
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