HOTĂRÂREA nr.5
privind adoptarea unor masuri urgente
pentru limitarea efectelor negative ale situatiei generate de raspandirea infectiei cu
coronavirus SARS-COV-2
Comitetul Local pentru Situaţii de Urgenţă-Puchenii Mari
Având în vedere:
Prevederile O. U.G. nr.21/2004 privind Sistemul Naţional de Management al
Situaţiilor de Urgenţă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.15/2005
şi Ordonanţa de Urgenţă nr. 1 /2014 privind unele măsuri în domeniul
managementului situaţiilor de urgenţă;
prevederile H.G. nr. 1491/2004 pentru aprobarea Regulamentului-cadru
privind structura organizatorica, atributuiile, functionarea si dotarea comitetelor si
centrelor operative pentru situatii de urgenta, cu modificările si completările
ulterioare;
prevederile H.G. nr. 557/2016 privind managementul tipurilor de risc;
Legea nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea
efectelor pandemiei de COVID-19,
Hotărârea Guvernului nr. 1 090/2021 privind prelungirea stării de alertă pe
teritoriul României începanct cu data de 1 O octombrie 2021, precum şi stabilirea
măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea
pandemiei de COVID-19;
Ordinul comun al ministrului sănătăţii şi al ministrului afacerilor interne nr.
874/81/2020 privind instituirea obligativităţii purtării măştii de protecţie, a triajului
epidemiologic şi dezinfectarea obligatorie a mânilor pentru prevenirea
contaminării cu virusul SARS-Cov-2 pe durata stării de alertă, cu modificările şi
completările ulterioare ;
adresa Directiei de Sănătate Publică Prahova din 11.10.2021 privind
incidenţa cumulată la 14 zilie pe localităţi ( U. A.T.), la data de 11.10.2021 ;
Hotararea Comitetului Judeţean pentru Situatii de Urgenta nr.
82/11. l 0.2021.
HOTĂRĂŞTE:
Art.1.(1) Se menţine obligativitatea purtării măştii de protecţie, astfel incăt să
acopere nasul şi gura, pe perioada stării de alertă, pe teritoriul comunei Puchenii
Mari, în toate spaţiile publice închise (spaţii comerciale, mijloace de transport în
comun, locuri de muncă etc) şi pe o rază de 50 metri în jurul instituţiilor de
învăţămant pentru persoanele care staţionează în acest perimetru.

(2) Se menţine obligativitatea purtării maştii de protecţie în toate spaţiile
publice deschise. Sunt exceptate de la obligativitatea purtării maştii de protecţie în
spaţiile publice deschise persoanele care desfaşoară activităţi, inclusiv sportive, în
mod individual sau împreună cu persoanele cu care locuiesc.
Art.2. Se interzice circulaţia persoanelor în afara locuinţei/gospodăriei în intervalul
orar 20,00-5,00, cu următoarele excepţii:
a) deplasarea în interes profesional, inclusiv între locuinţă/gospodărie ş1
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;
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.
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.
Declaraţia pe propria răspundere trebuie să cuprindă numele şi prenumele, data
naşterii, adresa locuinţei/gospodăriei/locului activităţii profesionale, motivul
deplasării, data completării şi semnătura.
Măsura nu se mai aplică dacă incidenţa cumulată la 14 zile este mai mică sau
egală cu 7I1. OOO de locuitori

Măsurile instituite nu se aplică persoanelor care sunt vaccinate împotriva
virusului SARS-Co V-2 şi pentru care au trecut 1 O 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
Co V-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 nu se aplică persoanelor fizice provenite din state ale căror
autorităţi nu emit certţficate digitale ale Uniunii Europene privind COVID-19 sau
documente compatibile cu aceste certificate, vaccinate împotriva virusului SARS
Co V-2 şi pentru care au trecut 1 O zile de la finalizarea schemei complete de
vaccinare, respectiv persoanele care se află in perioada cuprinsă între a 15-a zi şi
a 180-a zi ulterioară co11;firmării infectării cu virusul SARS-Co V-2 şi care fac
dovada îndeplinirii acestei condiţii prin documente, pe suport hârtie sau în format
electronic, care să ateste vaccinarea acestora.

Art.3. Se instituie obligaţia pentru operatorii economici care desfăşoară activităţi
de comerţ/prestări de servicii în spaţii închise şi/sau deschise, publice şi/sau
private, să îşi organizeze şi să îşi desfăşoare activitatea în intervalul orar 5,0022,00.
Prin excepţie, in intervalul orar 22, 00-5, 00, operatorii economici pot activa doar
in relaţia cu operatorii economici cu activitate de livrare la domiciliu.
Prin excepţie, unităţile farmaceutice, benzinăriile, operatorii economici cu
activitate de livrare la domiciliu, precum şi operatorii economici din domeniul
transportului rutier de persoane şi rutier de mărfuri işi pot desjă,şura activitatea in
regim normal de muncă, cu respectarea normelor de protecţie sanitară.
Măsura nu se mai aplică dacă incidenţa cumulată la 14 zile este mai mică sau
egală cu 7II. OOO de locuitori

Art.4. Se pennite organizarea de evenimente private (nunţi, botezuri) cu
participarea persoanelor până la 50% din capacitatea maximă a spaţiului, dar nu
mai mult de 200 de persoane, în interior sau exterior. Participarea este permisă
doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 şi
pentru care au trecut 1 O 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-Co V-2.

Art.5. 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 5,00-24,00.
Participarea este permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva
virusului SARS-CoV-2 şi pentru care au trecut 1 O 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-CoV2.Măsura se aplică şi operatorilor economici care desfaşoară activităţi în spaţiile
publice închise care au un acoperiş, plafon sau tavan şi care sunt delimitate de cel
puţin 2 pereţi, indţferent de natura acestora sau de caracterul temporar sau
permanent.
Art.6. Activitatea în baruri, cluburi şi discoteci este interzisă.
Art.7. Activitatea cu publicul a operatorilor economici licenţiaţi în domeniul
jocurilor de noroc/Sali de jocuri este permisă până la 50% din capacitatea maximă
a spaţiului. Participarea este permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate
împotriva virusului SARS-CoV-2 şi pentru care au trecut 1 O 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.

Atestarea vaccinării, testării sau vindecării de infecţia cu virusul SARS-CoV-2 se
realizează prin intermediul certificatelor digitale ale Uniunii Europene privind
COVID-19, în confmmitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.
68/2021 privind adoptarea unor măsuri pentru punerea în aplicare a cadrului
european pentru eliberarea, verificarea şi acceptarea certificatului digital al Uniunii
Europene privind COVID pentru a facilita libera circulaţie pe durata pandemiei de
COVID-19, cu modificările şi completările ulterioare.
Organizatorii/Operatorii economici au obligaţia de a scana codul QR de pe
certificatul digital al Uniunii Europene privind COVID-19 folosind secţiunea
«Verificare reguli interne» din aplicaţia mobilă «Check DCC» pentru verificarea
autenticităţii, valabilităţii şi integrităţii cetiificatului, fără a se reţine niciun fel de
date sau infonnaţii din ce1iificatul verificat.
În cazul persoanelor fizice provenite din state ale căror autorităţi nu emit cetiificate
digitale ale Uniunii Europene privind COVID-19 sau documente compatibile cu
aceste certificate, organizatorii/ operatorii economici au obligaţia de a verifica

existenţa documentelor, pe suport hârtie sau în fonnat electronic, care să ateste
vaccinarea, testarea sau vindecarea de infecţia cu virusul SARS-CoV-2 a acestor
persoane.
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