
 

 

 

 

 

ROMÂNIA 
JUDEȚUL IAȘI 

COMUNA  VALEA LUPULUI 

COMITETUL LOCAL PENTRU SITUATII DE URGENTA 

 

HOTĂRÂREA NR. 10/24.09.2021 

Privind masurile adoptate de Primaria Valea Lupului in scopul prevenirii infectiei cu 

noul coronavirus COVID-19, pe teritoriul comunei Valea Lupului 

 

COMITETUL LOCAL PENTRU SITUATII DE URGENTA AL COMUNEI VALEA 

LUPULUI, JUDETUL IASI; 

In temeiul art. 22 lit. b din O.U.G. nr. 21/15.04.2004, privind Sistemul National de 

Management a1 Situatiilor de Urgenta, aprobata prin Legea nr. 15/28.02.2005, cu completarile si 

modificarile ulterioare, a H.G. nr. 1491/09.09.2004 privind aprobarea regulamentului cadru 

privind structura organizatorica, atributiile, functionarea si dotarea comitetelor si centrelor 

operative pentru situatii de urgenta; 

In conformitate cu Legea nr. 55/2020 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea 

efectelor pandemiei de COVID-19; 

In temeiul prevederilor Legii nr. 136 din 18.07.2020 privind instituirea unor masuri in 

domeniul sanatatii publice in situatii de risc epidemiologic si biologic; 

Avand in vedere Analiza privind incidenta cumulata a cazurilor in ultimile 14 zile la nivelul 

judetului lasi ; 

Avand in vedere Hotararea de Guvern nr. 932/2021, privind prelungirea starii de alerta pe 

teritoriul Romaniei incepand cu data de 10 septembrie 2021 precum $i stabilirea masurilor care 

se aplica pe durata acesteia pentru prevenirea $i combaterea pandemiei de COVID -19, modificata 

$i completata prin Hotararea de Guvern nr. 990/2021, emite prezenta: 

 

HOTARARE : 

 

 

Art. 1 (1} Organizarea competitiilor sportive in spatiile inchise sau deschise din comuna 

Valea Lupului (3,37}, unde incidenta cumulata la 14 zile este mai mare de 3/1.000 de locuitori 

și mai mica sau egala cu 6/1.000 de locuitori, este permisa cu participarea spectatorilor pana la 

30% din capacitatea maxima a spatiului, cu asigurarea unei distante de minimum 1 metru intre 

persoane și cu purtarea ma§tii de protectie. Participarea este permisa doar pentru persoanele 

care sunt vaccinate impotriva virusului SARS-CoV-2 §i pentru care au trecut 10 zile de la 

finalizarea schemei complete de vaccinare, persoanele care prezinta rezultatul negativ al unui 

test RT-PCR pentru infectia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul 

negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infectia cu virusul SARSCoV-2 nu mai vechi 

de 48 de ore, respectiv persoanele care se afla in perioada cuprinsa intre a 15-a zi și a 180-a zi 

ulterioara confirmarii infectarii cu virusul SARS-CoV-2. 
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Art. 2 (1) Organizarea și desfașurarea in interior a activitatilor cinematografelor, 

institutiilor de spectaeole și/sau eoneerte din eomuna Valea Lupului (3,37), unde incidenta 

cumulata a cazurilor la 14 zile este mai mare de 3/1000 de locuitori §i mai mica sau egala cu 

6/1.000 de locuitori, sunt permise cu participarea publicului pana la 50% din capacitatea 

maxima a spatiului și cu purtarea maștii de protectie. Participarea este permisa dear pentru 

persoanele care sunt vaccinate 1mpotriva virusului SARS-CoV2 §i pentru care au trecut 10 zile 

de la finalizarea schemei complete de vaccinare, persoanele care prezinta rezultatul negativ al 

unui test RT-PCR pentru infectia cu virusul SARSCoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau 

rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infectia cu virusul SARS-CoV2 nu 

mai vechi de 48 de ore, respectiv persoanele care se afla 1n perioada cuprinsa 1ntre a 15-a zi §i 

a 180-a zi ulterioara confirmarii infectarii cu virusul SARS-CoV-2. 

 

Art. 3 (1) Activitatile de organizare și desfașurare in aer liber a spectaeolelor, eoneertelor, 

festivalurilor publiee și private sau a altor evenimente eulturale din eomuna Valea Lupului 

(3,37), unde incidenta cumulata a cazurilor la 14 zile este mai mare de 3/1000 de locuitori și 

mai mica sau egala cu 6/1.000 de locuitori, sunt permise cu participarea a eel mult 1.000 de 

spectatori și cu purtarea maștii de protectie. Participarea este permisa dear pentru persoanele 

care sunt vaccinate 1mpotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la 

finalizarea schemei complete de vaccinare, persoanele care prezinta rezultatul negativ al unui 

test RT-PCR pentru infectia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul 

negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infectia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi 

de 48 de ore, respectiv persoanele care se afla 1n perioada cuprinsa intre a 15-a zi și a 180-a zi 

ulterioara confirmarii infectarii cu virusul SARS-CoV-2. 

 

Art. 4 (1) Activitatile reereative și sportive desfașurate in aer liber în eomuna Valea 

Lupului (3,37), unde incidenta cumulata la 14 zile este mai mare de 3/1.000 de locuitori și mai 

mica sau egala cu 6/1.000 de locuitori, sunt permise cu participarea a eel mult 10 persoane care 

nu locuiesc împreuna. 

 

Art. 5 (1) Organizarea de evenimente private (nunti, botezuri,) din eomuna Valea Lupului 

(3,37), unde incidenta cumulata a cazurilor la 14 zile este mai mare de 3/1000 de locuitori §i 

mai mica sau egala cu 6/1.000 de locuitori, este permisa cu un numar de participanti de 

maximum 200 de persoane in interior și cu asigurarea unei suprafete de minimum 2 mp pentru 

fiecare persoana. Participarea este permisa 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, persoanele care prezinta rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infectia cu 

virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test 

antigen rapid pentru infectia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore, respectiv 

persoanele care se afla în perioada cuprinsa între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioara confirmarii 

infectarii cu virusul SARS-CoV-2. 

 

 



Art. 6 (1) Organizarea de cursuri de instruire și workshopuri pentru adulți, inclusiv cele 

organizate pentru implementarea proiectelor finanțate din fonduri europene comuna Valea 

Lupului (3,37), unde incidenta cumulata la 14 zile este mai mare de 3/1.000 de locuitori și mai 

mica sau egala cu 6/1.000 de locuitori, este permisa cu un numar de participanti de maximum 

150 de persoane in interior și de maximum 200 de persoane in exterior, cu asigurarea unei 

suprafete de minimum 2 mp pentru fiecare persoana, cu purtarea maștii de protectie și cu 

respectarea normelor de sanatate publica stabilite in ordinul ministrului sanatatii. Participarea 

este permisa doar pentru persoanele care sunt vaccinate impotriva virusului SARS-CoV-2 și 

pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, persoanele care 

prezinta rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infectia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai 

vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infectia cu 

virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore, respectiv persoanele care se afla în perioada 

cuprinsa între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioara confirmarii infectarii cu virusul SARS-CoV-2. 

 

Art. 7 (1) Organizarea de conferinte în comuna Valea Lupului (3,37), unde incidenta 

cumulata la 14 zile este mai mare de 3/1.000 de locuitori și mai mica sau egala cu 6/1.000 de 

locuitori, este permisa cu un numar de participanti de maximum 150 de persoane in interior, cu 

asigurarea unei suprafete de minimum 2 mp pentru fiecare persoana, cu purtarea maștii de 

protectie și cu respectarea normelor de sanatate publica stabilite in ordinul ministrului sanatatii. 

Participarea este permisa doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului 

SARSCoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, 

persoanele care prezinta rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infectia cu virusul 

SARSCoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen 

rapid pentru infectia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore, respectiv persoanele 

care se afla în perioada cuprinsa între a 15-a zi §i a 180-a zi ulterioara confirmarii infectarii cu 

virusul SARS-CoV-2. 

 

 

Art. 8 (1) Organizarea de mitinguri și demonstrații, 1n conditiile Legii nr. 60/1991 

republicata în comuna Valea Lupului (3,37), unde incidenta cumulata la 14 zile este mai mare 

de 3/1.000 de locuitori și mai mica sau egala cu 6/1.000 de locuitori, este permisa cu un numar 

de participanti de maximum 100 de personae. Participarea este permisa 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, persoanele care prezinta rezultatul negativ al unui 

test RT-PCR pentru infectia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul 

negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infectia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi 

de 48 de ore, respectiv persoanele care se afla în perioada cuprinsa 1ntre a 15-a zi și a 180-a zi 

ulterioara confirmarii infectarii cu virusul SARS-CoV-2, și cu respectarea urmatoarelor masuri:  

a) purtarea mațtii de protectie, astfel încat sa acopere nasul și gura, de catre toti participantii;  

b) dezinfectarea obligatorie a mainilor, pentru toate persoanele care sosesc în spatiul în care se 

desfașoara mitingul sau demonstratia;  

c) menținerea distanței fiz:ice de minimum 1 metru intre participanți și asigurarea unei suprafete 

de minimum 4 mp/persoana, acolo unde este posibil;  

d) dezinfectarea mainilor persoanelor care distribuie eventuale materiale pe perioada 

desfa§urarii mitingului sau a demonstratiei;  

e) aplicarea regulilor de igiena colectiva și individuala pentru prevenirea contaminarii și 

limitarea raspandirii virusului SARS-CoV-2. 

 

 



Art. 9 Activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfașoara activitati de 

preparare, comercializare $i consum al produselor alimentare și/sau bauturilor alcoolice și 

nealcoolice, de tipul restaurantelor și cafenelelor, in interiorul cladirilor și la terase, precum și 

operatorilor economici care desfașoara activitati in spatiile publice inchise care au un acoperiș, 

plafon sau tavan și care sunt delimitate de eel putin 2 pereti, indiferent de natura acestora sau de 

caracterul temporar sau permanent din comuna Valea Lupului (3,37), unde incidenta cumulata 

a cazurilor la 14 zile este mai mare de 3/1000 de locuitori și mai mica sau egala cu 6/1000 de 

locuitori, este permisa pana la 500/o din capacitatea maxima a spatiului in intervalul orar 5,00 - 

2,00. Participarea este permisa doar pentru persoanele care sunt vaccinate impotriva virusului 

SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, 

persoanele care prezinta rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infectia cu virusul SARS-

CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru 

infectia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore, respectiv persoanele care se afla in 

perioada cuprinsa intre a 15-a zi §i a 180-a zi ulterioara confirmarii infectarii cu virusul SARS-

CoV-2; 

 

Art. 10 (1) Activitatea restaurantelor și a cafenelelor din interiorul hotelurilor, pensiunilor 

sau altor unitati de cazare și la terasele acestora, precum și operatorilor economici care 

desfașoara activitati in spatiile publice inchise care au un acoperiș, plafon sau tavan și care sunt 

delimitate de cel putin 2 pereti, indiferent de natura acestora sau de caracterul temporar sau 

permanent, din comuna Valea Lupului (3,37), unde incidenta cumulata a cazurilor la 14 zile 

este mai mare de 3/1000 de locuitori, este permisa doar pentru persoanele cazate in cadrul 

acestor unitati de cazare in intervalul orar 5,00-2,00.  

(2) Este permisa prepararea hranei și comercializarea produselor alimentare și bauturilor 

alcoolice §i nealcoolice care nu se consuma in spatiile prevazute la alin 1.  

 

Art. 11 (1) Activitatea in baruri, cluburi si discoteci in comuna Valea Lupului (3,37), unde 

incidenta cumulata la 14 zile este mai mare de 3/1.000 de locuitori și mai mica sau egala cu 

6/1.000 de locuitori, este permisa fara a depași 30% din capacitatea maxima a spatiului in 

intervalul orar 5,00 - 2,00, daca toate persoanele sunt vaccinate impotriva virusului SARS-CoV-

2 §i pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare. 

 

Art. 12 Activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfașoara activitatea in 

spatii inchise in domeniul salilor de sport si/sau fitness este permisa fara a depasi 50% din 

capacitatea maxima a spatiului in comuna Valea Lupului (3,37), unde incidenta cumulata la 14 

zile este mai mare de 3/1.000 de locuitori și mai mica sau egala cu 4/1.000 de locuitori cu 

asigurarea unei suprafete de minimum 7 mp pentru fiecare persoana. 

 

Art. 13 Activitatea cu publicul a operatorilor licentiati in domeniul jocurilor de noroc din 

comuna Valea Lupului (3,37), unde incidenta cumulata a cazurilor la 14 zile este mai mare de 

3/1000 de locuitori și mai mica sau egala cu 6/1000 de locuitori,este permisa pana la 50% din 

capacitatea maxima a spatiului. Participarea este permisa doar pentru persoanele care sunt 

vaccinate 1mpotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea 

schemei complete de vaccinare, persoanele care prezinta rezultatul negativ al unui test RT-PCR 

pentru infectia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ 

certificat al unui test antigen rapid pentru infectia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 

de ore, respectiv persoanele care se afla în perioada cuprinsa 1ntre a 15-a zi și a 180-a zi 

ulterioara confirmarii infectarii cu virusul SARS-CoV-2.  



 

Art. 14 (1) Activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfasoara activitati de 

administrare a piscinelor interioare 1n comuna Valea Lupului (3,37), unde incidenta cumulata 

la 14 zile este mai mare de 3/1.000 de locuitori și mai mica sau egala cu 6/1.000 de locuitori, 

este permisa fara a depași  50% din capacitatea maxima a spatiului. Participarea este permisa 

doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARSCoV-2 și pentru care au 

trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, persoanele care prezinta 

rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infectia cu virusul SARSCoV-2 nu mai vechi de 

72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infectia cu virusul 

SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore, respectiv persoanele care se afla în perioada cuprinsa 

între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioara confirmarii infectarii cu virusul SARS-CoV-2. 

 

Art. 15 Activitatea operatorilor economici care administreaza locuri de joaca pentru copii 

in spatii inchise din comuna Valea Lupului (3,37), unde incidenta cumulata a cazurilor la 14 

zile este mai mare de 3/1000 de locuitori și mai mica sau egala cu 6/1000 de locuitori, este 

permisa 1n intervalul orar 5,00 - 24,00 fara a depasi 50% din capacitatea maxima a spatiului. 

Participarea este permisa 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, 

persoanele care prezinta rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infectia cu virusul SARS-

CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru 

infectia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore, respectiv persoanele care se afla 1n 

perioada cuprinsa 1ntre a 15-a zi și a 180-a zi ulterioara confirmarii infectarii cu virusul SARS-

CoV-2.  

 

Art. 16 (1) Activitatea operatorilor economici care administreaza sali de jocuri este 

permisa fara a depași 50% din capacitatea maxima a spatiului în intervalul orar 5,00 - 2,00, în 

comuna Valea Lupului (3,37), unde incidenta cumulata a cazurilor la 14 zile este mai mare de 

3/ 1000 de locuitori și mai mica sau egala cu 6/1000 de locuitori. Participarea este permisa 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, persoanele care prezinta rezultatul 

negativ al unui test RT-PCR pentru infectia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore 

sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infectia cu virusul SARS-CoV-

2 nu mai vechi de 48 de ore, respectiv persoanele care se afla în perioada cuprinsa între a 15-a 

zi și a 180-a zi ulterioara confirmarii infectarii cu virusul SARS-CoV-2. 

 

Art.17 Atestarea vaccinarii, testării sau vindecării de infecția cu virusul SARS-CoV-2 se 

realizează prin intermediul certificatelor digitale ale Uniunii Europene privind COVID 19, în 

conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.68/2021 privind adoptarea 

unor măsuri pentru punerea în aplicare a cadrului european pentru eliberarea, verificarea și 

acceptarea certificatului digital al Uniunii Europene privind COVID pentru a facilita libera 

circulație pe durata pandemiei COVID-19, cu modifcările și completările ulterioare. 

 

Art.18.  Masurile stabilite la art.1-art.16 din prezenta Hotarare se aplica pe o perioada de 

14 zile, respectiv 23.09.2021 -06.10.2021, urmand a fi reevalutate la finalul acesteia. 

 

Art.19   Regimul contraventional aplicabil pentru nerespectarea masurilor dispuse este cel 

stabilit la art.64-70 din Legea 55/2020. 

 



Art.20.  Comitetul Local pentru Situatii de Urgenta al Comunei Valea Lupului are obligatia 

de a informa operatorii economici /institutiile care desfasoara activitatile mentionate in prezenta 

Hotarare , despre masurile adoptate. 

 

Art.21.  Solicitam operatorilor economici si locuitorilor Comunei Valea Lupului luarea 

tuturor masurile de prevenire si control a raspandirii virusului SARCOV-2. 

 

Art.22    Prezenta Hotarare  v-a fi dusa la indeplinire de catre Primarul Comunei Valea 

Lupului. 
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