ROMÂNIA
JUDEȚUL IAȘI
COMUNA VALEA LUPULUI
COMITETUL LOCAL PENTRU SITUATII DE URGENTA
HOTĂRÂREA NR. 11/30.09.2021
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 Avand in vedere ca in comuna Valea Lupului rata de incidenta cumulata a cazurilor de
SARS CoV-2 in ultimile 14 zile este 6.03, se dispun pentru urmatoarele 14 zile, incepand cu ora
00:00 a zilei de 01.10.2021 pana la ora 24:00 a zilei de 14.10.2021, urmatoarele masuri:
1.Organizarea si desfasurarea in interior a activitatilor cinematografelor, institutiilor de
spectacole si/sau concerte sunt interzise.
2. Organizarea si desfasurarea spectacolelor de tipul drive-in sunt interzise.
3. Activitatile de organizare si desfasurare in aer liber a spectacolelor, concertelor,
festivalurilor publice si private sau a altor evenimente culturale sunt interzise.
4. Activitatile recreative si sportive desfasurate in aer liber sunt interzise.
5. Organizarea de evenimente private (nunti, botezuri, mese festive) este interzisa.
6.1 Se interzice circulatia persoanelor in afara locuintei/gospodariei in zilele de vineri,
sambata si duminica in intervalul orar 20:00-5:00, cu urmatoarele exceptii:

a) deplasarea in interes profesional, inclusiv intre locuinta/ gospodarie si locul/locurile de
desfasurare a activitatii profesionale si inapoi;
b) deplasarea pentru asistenta medicala care nu poate fi amanata si nici realizata de la distanta,
precum si pentru achizitionarea de medicamente;
c) deplasari in afara localitatilor ale persoanelor care sunt in tranzit sau efectueaza calatorii al
caror interval orar se suprapune cu perioada interdictiei, cum ar fi cele efectuate cu avionul, trenul,
autocare sau alte mijloace de transport de persoane, si care poate fi dovedit prin bilet sau orice alta
modalitate de achitare a calatoriei;
d) deplasarea din motive justificate, precum ingrijirea/ insotirea copilului, asistenta persoanelor
varstnice, bolnave sau cu dizabilitati ori decesul unui membru de familie;
6.2 masurile instituite la pct. 6.1 nu se mai aplica daca incidenta cumulata la 14 zile este
mai mica sau egala cu 5,5/1.000 de locuitori.
6.3 Masurile instituite la pct. 6.1 nu se aplica persoanelor care sunt vaccinate
impotriva virusului SARS-CoV-2 si pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei
complete de vaccinare si care fac dovada indeplinirii acestei conditii prin intermediul
certificatului de vaccinare, pe suport hartie sau in format electronic sau a certificatului
digital al Uniunii Europene privind COVID-19.
6.4 Masurile instituite la pct. 6.1 nu se aplica persoanelor fizice provenite din state ale caror
autoritati nu emit certificate digitale ale Uniunii Europene privind COVID-19 sau documente
compatibile cu aceste certificate, vaccinate impotriva virusului SARS-CoV-2 si pentru care au
trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare si care fac dovada indeplinirii acestei
conditii prin documente, pe suport hartie sau in format electronic, care sa ateste vaccinarea
acestora."
7.1 Pentru verificarea motivului deplasarii in interes profesional, prevazut la pct. 6.1 lit. a)
persoanele sunt obligate sa prezinte, la cererea personalului autoritatilor abilitate, legitimatia de
serviciu sau adeverinta eliberata de angajator ori o declaratie pe propria raspundere, completata in
prealabil.
7.2 Pentru verificarea motivului deplasarii in interes personal, prevazut la pct. 6.1, lit. b )d), persoanele sunt obligate sa prezinte, la cererea personalului autoritatilor abilitate, o declaratie
pe propria raspundere, completata in prealabil.
7.3 Declaratia pe propria raspundere trebuie sa cuprinda numele si prenumele, data nasterii,
adresa locuintei/gospodariei/locului activitatii profesionale, motivul deplasarii, data completarii si
semnatura.
8.1 Activitatea restaurantelor si a cafenelelor din interiorul hotelurilor, pensiunilor sau altor
unitati de cazare si la terasele acestora, precum si operatorilor economici care desfasoara activitati
de preparare, comercializare si consum al produselor alimentare si/sau bauturilor alcoolice si
nealcoolice in spatiile publice inchise care au un acoperis, plafon sau tavan si care sunt delimitate
de eel putin 2 pereti, indiferent de natura acestora sau de caracterul temporar sau permanent, este
interzisa.
8.2 Este permisa prepararea hranei si comercializarea produselor alimentare si bauturilor
alcoolice si nealcoolice care nu se consuma in spatiile prevazute la alin 1.
9. Activitatea in baruri, cluburi si discoteci este interzisa.
10.1 Operatorii economici care desfasoara activitati de comert/prestari de servicii in spatii
inchise si/sau deschise, publice si/sau private, sa isi organizeze si sa isi desfasoare activitatea in
zilele de vineri, sambata si duminica in intervalul orar 5,00-18,00.
10.2 Masurile prevazute la pct. 10.1 nu se mai aplica daca incidenta cumulata la 14 zile
este mai mica sau egala cu 5,5/1.000 de locuitori.
11.
Se suspenda activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfasoara
activitatea in spatii inchise in domeniul salilor de sport si/sau fitness.
12.
Activitatea cu publicul a operatorilor licentiati in domeniul jocurilor de noroc este
interzisa.

13.
Activitatea cu publicul a operatorilor economjci care desfamara activitati de
administrare a piscinelor interioare este interzisa.
Art.2 (1) Atestarea vaccinarii, testarii sau vindecarii de infectia cu virusul SARS-CoV-2 se
realizeaza prin intermediul certificatelor digitale ale Uniunii Europene privind COVID-19, in
conformitate cu prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 68/2021 privind adoptarea
unor masuri pentru punerea in aplicare a cadrului european pentru eliberarea, verificarea si
acceptarea certificatului digital al Uniunii Europene privind COVID pentru a facilita libera
circulatie pe durata pandemiei de COVID-19, cu modificarile si completarile ulterioare.
(2) Organizatorii/Operatorii economici care desfasoara activitati potrivit prezentei hotarari au
obligatia de a scana codul QR de pe certificatul digital al Uniunii Europene privind COVID19
folosind seqiunea «Verificare reguli interne» din aplicatia mobila «Check DCC» pentru verificarea
autenticitatii, valabilitatii si integritatii certificatului, fara a se retine niciun fel de date sau
informatii din certificatul verificat.
(3)
In cazul persoanelor fizice provenite din state ale carer autoritati nu emit certificate digitale
ale Uniunii Europene privind COVID-19 sau documente compatibile cu aceste certificate,
organizatorii/operatorii economici care desfasoara activitati potrivit prezentei hotarari au obligatia
de a verifica existenta documentelor, pe suport hartie sau in format electronic, care sa ateste
vaccinarea, testarea sau vindecarea de infeq:ia cu virusul SARS-CoV-2 a acestor persoane."
(4)
Obligatia de a prezenta rezultatul negativ al unui test RTPCR pentru infectia cu virusul
SARS-CoV-2, nu mai vechi de 72 de ore, sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid
pentru infeqia cu virusul SARS-CoV-2, nu mai vechi de 48 de ore, nu se aplica in cazul persoanelor
care au varsta mai mica sau egala cu 12 ani.
Art.3 In cazul in care incidenta cumulata a cazurilor la 14 zile va depasi 7,5/1000 de
locuitori, se vor stabili masuri/restrictii suplimentare.
Art.4 Regimul contraventional aplicabil pentru nerespectarea masurilor dispuse este eel
stabilit la art. 64-70 din Legea nr. 55/2020.
Art.5 Comitetul Local pentru Situatii de Urgenta are obligatia informarii operatorilor
economici/institutiilor care desfasoara activitatile mentionate in prezenta hotarare, despre masurile
adoptate.
Art.6 Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Mihail Sturdza' al judetului Iasi, prin
Secretariatul Tehnic Permanent al Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta Iasi, va
transmite prezenta hotarare membrilor Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta Iasi,
Consiliului Judetean Iasi in vederea publicarii in Monitorul Oficial al judetului Iasi precum si
Comitetului Local pentru Situatii de Urgenta Valea Lupului.
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