Comitetului Local pentru Situații de Urgență Comuna Adamclisi
HOTĂRÂREA NR. 4 din 21.09.2021
privind masurile de limitare a raspandirii virusului SARS-CoV-2 conform
prevederilor HG nr. 932/2021 modificata prin HG nr. 990/ 17.09.2021 si
conform Hotararii 125 din 20.09.2021 a C.J.S.U. Constanta
Având în vedere:
Prevederile Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor
pandemiei de COVID-19, modificată și actualizată;
Prevederile Legii nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătății publice
în sit‹aații de risc epidemiologic și biologic, republicată, modificată și actualizată;
Prevederile Ordinului Ministerului Sănătății nr. 1309/2020 privind modalitatea de aplicare
a măsurilor de prevenire și limitare a îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2, modificat și actualizat;
Prevederile Hotărârii de Guvern nr. 932/202 1 privind prelungirea stării de alertă pe
teritoriul României începând cu data de 10 septembrie 2021, precum și stabilirea măsurilor care se
aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;
Prevederile Hotărârii de Guvern nr. 990/2021 pentru modificarea și completarea anexelor
nr. 2 și 3 la Hotărârea de Guvern nr. 932/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul
României încep‹ind cu data de 10 septembrie 2021, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata
acesteia pentru p› evenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19
Prevederile HCNSU nr. 50/26.10.2020, nr. 67/09.09.2021 și nr. 70/19.09.2021;
Hotărârile Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Constanta nr.
121/13.09.2021, nr. 122/ 15.09.2021, nr. 123/ 16.09.2021 și nr. 124/17.09.2021;
Adresa Direcției de Sănătate Publică a Județului Constanța nr. R16825/20. 09.2021;
Hotararea nr.125 a C.J.S.U. Constanta.
Conform anexa nr.3 din HG. 932 /2021 si avand in vedere rata de incidenta de 3,04 / 1000 de
locuitori se stabilesc urmatoarele masuri ce urmeaza a fi respectate pe teritoriul comunei
Adamclisi timp de 14 zile incepand cu data de 21.09.2021 ora 0000 :
Articolul. 1.
Art. 1.1. In spațiile închise sau deschise, competițiile sportive se pot desfășura pe teritoriul
comunei Adamclisi cu participarea spectatorilor până la 30% din capacitatea maximă a
spațiului, cu asigurarea unei distanțe de minimum 1 metru între persoane 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, persoanele 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
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, 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;
1.2. 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 aer liber 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;
1.2.1. In condițiile pct. 1.2., organizarea și desfășurarea activității în cadrul cinematografelor,
instituțiilor de spectacole și/sau concerte pe teritoriul comunei Adamclisi sunt permise cu
participarea publicului până la 50% din capacitatea maximă a spațiului și cu purtarea măștii
de protecție. Participarea este permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva
virusului SARS-CoV2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de
vaccinare, persoanele care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu
virusul SARSCoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test
antigen rapid pentru infecția cu virusul SARS-CoV2 nu mai vechi de 48 de ore, 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, 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;
1.2.2. In condițiile pct.1.2., la nivelul comunei Adamclisi, organizarea și desfășurarea în aer
liber a spectacolelor, concertelor, festivalurilor publice și private sau a altor evenimente
culturale sunt permise cu participarea a cel mult 1.000 de spectatori 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, persoanele 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
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, 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;
1.2.3. In condițiile pct. 1.2., la nivelul comunei Adamclisi, organizarea și desfășurarea în aer
liber a spectacolelor, concertelor, festivalurilor publice și private sau a altor evenimente
culturale sunt permise cu un număr mai mare de 2.500 de spectatori. Participarea este permisă
doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV2 și pentru care au
trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare;
1.3. Activitatea cultelor religioase, inclusiv slujbele și rugăciunile colective, se desfășoară în
interiorul și/sau în afara lăcașurilor de cult, cu respectarea regulilor de protecție sanitară,
stabilite prin ordinul comun al ministrului sănătății și al ministrului afacerilor interne, emis în
temeiul art. 45 și al art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările și completările
ulterioare;
1.3.1. In condițiile pct. 1.3., pentru prevenirea răspândirii infecțiilor cu virusul SARS-CoV-2,
organizarea de procesiuni și/sau pelerinaje religioase este permisă numai cu respectarea
regulilor de protecție sanitară, stabilite prin ordinul comun al ministrului sănătății și al
Secretariatului de Stat pentru Culte;
1.4. La nivelul comunei Adamclisi activitatile recreative si sportive desfasurate in aer liber cu
participarea a cel mult 10 persoane care nu locuiesc impreuna stabilite prin ordin comun al

ministrului sănătății, după caz, cu ministrul tineretului și sportului, ministrul mediului, apelor
și pădurilor sau ministrul agriculturii și dezvoltării rurale.
1.5. Se permite organizarea de evenimente private (nunți, botezuri) cu un număr de
participanți de maximum 200 de persoane în interior și cu asigurarea unei suprafețe de
minimum 2 mp pentru fiecare persoană. 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, persoanele 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 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.
1.6. Se permite organizarea de cursuri de instruire și workshopuri pentru adulți, inclusiv cele
organizate pentru implementarea proiectelor finanțate din fonduri europene, cu un număr de
participanți de maximum 150 de persoane în interior și de maximum 200 de persoane în
exterior, cu asigurarea unei suprafețe de minimum 2 mp pentru fiecare persoană, cu purtarea
măștii de protecție și cu respectarea normelor de sănătate publică stabilite prin ordinul
ministrului sănătății. 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, persoanele 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 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;
1.7. Se permite organizarea de conferințe cu un număr de participanți de maximum 150 de
persoane în interior, cu asigurarea unei suprafețe de minimum 2 mp pentru fiecare persoană,
cu purtarea măștii de protecție și cu respectarea normelor de sănătate publică stabilite în
ordinul ministrului sănătății. Participarea este permisă doar pentru persoanele care sunt
vaccinate împotriva virusului SARS-CoV2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea
schemei complete de vaccinare, persoanele care prezintă rezultatul negativ al unui test RTPCR pentru infecția cu virusul SARSCoV-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 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;
1.8. 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 50% din capacitatea maximă a spațiului în intervalul orar 5,00-2,00. 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, persoanele 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 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;
1.8.1. Măsurile prevăzute la pct. 1.8. 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 2 pereți, indiferent de natura acestora sau de caracterul temporar sau
permanent;
1.8.2. In situația în care activitatea operatorilor economici prevăzuți la pct. 1.8. este
restricționată sau închisă se permit prepararea hranei și comercializarea produselor alimentare
și băuturilor alcoolice și nealcoolice care nu se consumă în spațiile respective;
1.8.3. Operatorii economici prevăzuți la pct. 1.8. vor respecta obligațiile stabilite prin ordin al
ministrului sănătății și al ministrului economiei, antreprenoriatului și turismului, emis în
temeiul art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările și completările ulterioare;
1.8.4. 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 excepția celor prevăzute la pct. 1.8.1., cu respectarea măsurilor de protecție sanitară
stabilite prin ordin 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;
1.9. Activitatea în baruri, cluburi și discoteci este permisă fără a depăși 30% din capacitatea
maximă a spațiului în intervalul orar 5,00-2,00, dacă toate persoanele sunt vaccinate împotriva
virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de
vaccinare.
1.10. Unitățile farmaceutice, benzinăriile, operatorii economici cu activitate de livrare la
domiciliu, precum și operatorii economici din domeniul transportului rutier de persoane și
rutier de mărfuri își pot desfășura activitatea în regim normal de muncă, cu respectarea
normelor de protecție sanitară.
1.11. Transportul rutier se desfășoară cu respectarea măsurilor și restricțiilor referitoare la
igiena și dezinfecția mijloacelor de transport persoane, procedurile și protocoalele din
interiorul mijloacelor de transport, gradul și modul de ocupare a mijloacelor de transport,
regulile de conduită pentru personalul operatorilor și pentru pasageri, precum și privitor la
informarea personalului și pasagerilor, în scopul prevenirii contaminării pasagerilor și
personalului ce activează în domeniul transportului rutier, stabilite prin ordin comun al
ministrului transporturilor și infrastructurii, al ministrului afacerilor interne și al ministrului
sănătății, emis în temeiul art. 32,35 și al art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu
modificările și completările ulterioare;
1.12. Activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfășoară activitatea în spații
închise în domeniul sălilor de sport și/sau fitness este permisă fără a depăși 50% din
capacitatea maximă a spațiului, cu asigurarea unei suprafețe de minimum 7 mp pentru fiecare
persoană;
1.13. Activitatea cu publicul a operatorilor economici licențiați în domeniul jocurilor de noroc
este permisă până la 50% din capacitatea maximă. 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, persoanele 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 SARSCoV-2 nu mai vechi de 48 de ore, 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;
Articolul.2. Se instituie obligația instituțiilor și autorităților publice, operatorilor economici și
profesioniștilor de a organiza activitatea astfel încât să asigure, la intrarea în sediu, în mod
obligatoriu, triajul epidemiologic și dezinfectarea obligatorie a mâinilor, atât pentru

personalul propriu, cât și pentru vizitatori, 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;
Articolul.3. Se instituie obligația desfășurării activității la nivelul cabinetelor stomatologice și
unităților sanitare non-COVID, în condițiile stabilite prin ordinul ministrului sănătății, emis în
temeiul art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările și completările ulterioare;
Articolul.4. Se instituie obligația operatorilor economici care desfășoară activități de jocuri de
noroc, îngrijire personală, primire turistică cu funcțiuni de cazare, precum și activități de lucru
în birouri cu spații comune în sistem deschis de a respecta normele de prevenire stabilite prin
ordinul comun al ministrului economiei, antreprenoriatului și turismului și al ministrului
sănătății, emis în temeiul art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările și
completările ulterioare, în baza căruia își pot desfășura activitatea;
Articolul. 5. Operatorii economici care desfășoară activități de jocuri de noroc au obligația să
respecte orarul de lucru cu publicul și restricțiile stabilite prin hotărâre a Comitetului Național
pentru Situații de Urgență, la propunerea Grupului de suport tehnico-științific privind
gestionarea bolilor înalt contagioase pe teritoriul României.
Articolul.6. Activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfășoară activități de
administrare a piscinelor interioare este permisă fără a depăși 50% din capacitatea maximă a
spațiului. Participarea este permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva
virusului SARS-CoV2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de
vaccinare, persoanele care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu
virusul SARSCoV-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
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;
Articolul.7. Activitatea operatorilor economici care administrează săli de jocuri este permisă
fără a depăși 50% din capacitatea maximă a spațiului în intervalul orar 5,00-2,00. 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, persoanele 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 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.
Articolul. 8. In completarea masurilor enumerate la articolele precedente se dispune prin
prezenta hotarare respectarea tuturor masurilor pe fiecare domeniu de activitate prevazute de
legislatia in vigoare.

Articolul.9. In indeplinirea masurilor din prezenta hotarare Primaria comunei Adamclisi va
informa populatia si operatorii economici privind obligatiile ce le revin in conformitate cu

Hotararea nr. 4 a C.L.S.U. Adamclisi prin prin inmanare instiintari, afisare la locuri vizibile a
masurilor si anunturi pe facebook si pe site-ul Primariei comunei Adamclisi.
Articolul.10. Secretarul general al comunei Adamclisi va comunica prezenta hotarare
Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta Constanta.
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