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HOTĂRÂREA NR. 5/20.10.2021 

 

 

privind  instituirea unor măsuri de prevenire a răspândirii /transmiterii virusului 

SARS-CoV-2, la nivelul  Unității Administrativ Teritoriale comuna Miroslava 
 

 

 

 Comitetul Local pentru Situații de Urgență al comunei Miroslava, județul Iași, 

întrunit în ședință de îndată în ziua de 19 octombrie 2021, 

 Având în vedere procesul verbal al Comitetului Local pentru Situații de Urgență al 

comunei Miroslava, județul Iași și înregistrat sub nr. 2989/20.10.2021,  

 Având în vedere prevederile art.4 alin.(1) lit.c) și lit.d) și art.12 din Ordonanța de 

Urgență a Guvernului nr.21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor 

de Urgență, cu modificările și completările ulterioare, 

 În conformitate cu : 

 -prevederile Legii nr.55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea 

efectelor pandemiei de COVID – 19, cu modificările și completările ulterioare; 

 -prevederile Legii nr.136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătăţii 

publice în situaţii de risc epidemiologic şi biologic; 

 -prevederile H.G. nr. 932/09.09.2021 privind prelungirea stării de alertă pe 

teritoriul României începând cu data de 10 septembrie 2021, precum şi stabilirea 

măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor 

pandemiei de COVID – 19; 

 Având în vedere prevederile art.10 din Regulamentul-cadru privind structura 

organizatorică, atribuţiile, funcţionarea şi dotarea comitetelor şi centrelor operative pentru 

situaţii de urgenţă, aprobat prin H.G. nr.1491/2004, cu modificările și completările 

ulterioare; 

 Având în vedere prevederile Ordinului nr.1513/2020 pentru aprobarea planurilor 

privind modalitatea de aplicare de către direcţiile de sănătate publică judeţene şi a 

municipiului Bucureşti, de către Institutul Naţional de Sănătate Publică, de către unităţile 

sanitare, precum şi de către serviciile de ambulanţă judeţene şi Serviciul de Ambulanţă  
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Bucureşti - Ilfov şi de medicii de familie a măsurilor în domeniul sănătăţii publice în 

situaţii de risc epidemiologic de infectare cu virusul SARS - CoV – 2, 

 Având în vedere prevederile O.M.S. nr.1103/95/2020 pentru aprobarea regulilor 

privind accesul în lăcaşele de cult, distanţa minimă de siguranţă şi măsuri sanitare 

specifice pentru desfăşurarea activităţilor religioase, 

 Având în vedere prevederile Hotărârii Comitetului Județean pentru Situații de 

Urgență Iași nr.176/19.10.2021 privind măsurile adoptate în cadrul ședinței extraordinare 

din data de 19.10.2021, 

Având în vedere necesitatea intensificării măsurilor de prevenire și combatere a 

transmiterii virusului SARS-CoV-2, atât la nivelul aparatului de specialitate al primarului 

comunei Miroslava, a serviciilor din subordinea Consiliului Local al comunei Miroslava, 

cât și la nivelul întregii comune,  inclusiv instituirea unor măsuri restrictive/limitative în 

acest sens, 

Luând în discuție evoluția situației generate de coronavirusul Covid-19 la nivel 

european și național, coroborat cu faptul că, la nivelul  comunei Miroslava incidența la 

această dată, este de 13,58 cazuri la 1000 locuitori, 
 

 

HOTĂRĂȘTE 

 

 Art.1.(1)  Comitetul Local pentru Situații de Urgență al comunei Miroslava, județul 

Iași, a luat act de prevederile Hotărârii nr.176/19.10.2021 a Comitetului Județean pentru 

Situații de Urgență Iași. 

  (2) Societățile comerciale și instituțiile  de pe raza Unității Administrativ 

Teritoriale comuna Miroslava vor lua măsuri pentru respectarea și implementarea 

prevederilor hotărârii menționate (obligativitatea purtării măștii de protecție în toate 

spațiile publice, evenimentele se vor organiza conform hotărârii nr.176/19.10.2021 emisă 

de Comitetul Județean Pentru Situații De Urgență Iași, respectarea distanței minime 

obligatorie etc.). 

Art.2. În contextul prevenirii răspândirii/transmiterii virusului SARS-CoV-2, la 

nivelul Unității Administrativ-Teritorială comuna Miroslava, se aprobă Planul de măsuri 

conform Anexei nr.1, ce se constituie parte integrantă din prezenta hotărâre. 
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         Art.3. Deciziile precedente ale Comitetului Local pentru Situații de Urgență al 

comunei Miroslava rămân valabile, dacă nu intră în contradicție cu prevederile acestei 

hotărâri. 

Art.4. Prezenta hotărâre se va aduce la cunoștință, prin grija Centrului Operativ al 

Comitetului Local pentru Situații de Urgență al comunei Miroslava către aparatul de 

specialitate al primarului comunei Miroslava, operatorii economici de pe raza comunei, 

unităților de cult de pe raza comunei și va fi adusă la cunoștință publică prin afișare pe 

site-ul instituției: www.primariamiroslava.ro-Secțiunea Info COVID-19. 

          Art. 5. Măsurile stabilite la Anexa 1 din prezenta hotărâre se aplică pentru o 

perioadă de 14 zile, respectiv 20.10.2021-02.11.2021. 

 

 

        Miroslava, astăzi, 20 octombrie 2021 

 

 

 

PREȘEDINTE AL COMITETULUI LOCAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ  

AL COMUNEI MIROSLAVA 

PRIMAR 

DAN NIȚĂ 

 
 

 

 

 

CENTRUL OPERATIV COMUNA MIROSLAVA 
 

DARABANĂ CORINA 

 

DELIU MARIUS-MIHAI 

 

PENDEFUNDA JULIETA-CARMEN 

 

STOICA CONSTANTIN 

 

POPESCU ANINA 
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Anexa nr.1 la Hotărârea Comitetului Local pentru Situații de Urgență  

al comunei Miroslava nr. 5/20.10.2021 

 

 

 

 

MĂSURI DE PREVENIRE ȘI CONTROL A RĂSPÂNDIRII /TRANSMITERII 

VIRUSULUI SARS-COV-2, LA NIVELUL  UNITĂȚII ADMINISTRATIV 

TERITORIALE COMUNA MIROSLAVA, PE DURATA STĂRII DE ALERTĂ 

începând cu data de 20.10.2021 

 

 

 1. Se menține măsura depunerii de cereri, petiții, documente, solicitări de informații 

adresate primăriei comunei Miroslava pe adresa de email a instituției: 

registratura@primariamiroslava.ro, prin fax: 0232236680 sau prin serviciul postal, în 

domeniile: urbanism, asistență socială, stare civilă (excepție: înregistrare deces, naștere, 

casătorie), taxe și impozite locale (Ghișeu.ro), registrul agricol, arhivă., 

sesizări@primariamiroslava.ro 

 2. Audiențele cu cetățenii ale primarului comunei Miroslava, viceprimarului și 

secretarului general al comunei se suspendă în condițiile în care în comuna Miroslava 

incidența este de 13,58 cazuri la 1000 locuitori, până la emiterea unor noi reglementări în 

acest sens. Relația cetățenilor cu instituția se poate realiza și prin intermediul site-ului 

www.primariamiroslava.ro sau pe pagina de Faceebook a instituției. 

3. (1)Se menține obligativitatea purtării măștii de protecție în toate locurile publice 

de pe teritoriul  comunei Miroslava (magazine, piețe, mijloace de transport în comun, 

etc), astfel cum s-a hotărât  prin Hotărârea CLSU al comunei Miroslava nr.1/15.09.2020 

(pct.3 din Anexa nr.1 la Hotărâre), precum și ulterior prin art.I, pct.1 din Legea 

nr.55/2020- La articolul 13, litera a) se modifică și va avea următorul cuprins: 

“obligativitatea purtării măștii de protecție în spațiile publice, spațiile comerciale, 

mijloacele de transport în comun și la locul de muncă”. 
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(2) Începând cu data de 06.10.2021 se mentine obligativitatea purtării măștii de 

protecție în spațiile închise din cadrul UAT Miroslava, la toate locurile de muncă. 

 4. În curtea primăriei comunei Miroslava, se vor amplasa piloni și marcaje care să 

asigure distanța de 1,5 m între persoane. 

         5. Accesul în sediul instituției se face controlat, în limita unei persoane la fiecare 

ghișeu și va fi permis doar persoanelor care au mască de protecție și care au o 

temperatură ce nu depășește 37,3 grade, iar pentru fluxul persoanelor se asigură un circuit 

de intrare/ieșire prin grija polițistului local (n.r. din cadrul Biroului de Poliție Locală 

Miroslava) desemnat de către conducerea instituției în acest sens. 

 6. La intrarea în sediul primăriei, se va asigura, în mod obligatoriu, atât pentru 

personalul propriu, cât și pentru vizitatori, triajul epidemiologic și dezinfectarea 

obligatorie a mâinilor, le va fi controlată temperatura cu ajutorul sistemelor de măsurare a 

temperaturii de la distanță (termometru noncontact) de către polițistul local menționat la 

pct.4. 

7. Se va respecta circuitul în sediul Primăriei comunei Miroslava, după cum 

urmează:  

 -intrarea cetățenilor -pe partea laterală a instituției, vis-a-vis de Sala de sport 

Miroslava; 

 -intrarea personalului angajat al instituției: pe poarta principală.  

8. Toți operatorii de transport public de persoane care activează pe 

teritoriul/tranzitează teritoriul comunei Miroslava, microbuzele școlare, cursele regulate 

sau ocazionale, au obligația de a asigura dezinfecția frecventă a mijlocului de transport la 

finalizarea fiecărui traseu (de. ex. bare, suporți, uși, scaune, etc.), să poarte masca de 

protecție și să respecte regulile impuse de legislația aplicabilă în vigoare privind 

prevenirea și combaterea virusului COVID-19. 

 9. Activitățile, evenimentele în cadrul unităților de cult de pe raza comunei 

Miroslava se vor organiza și desfășura cu respectarea distanţei de siguranţă prevăzută de 

lege, a măsurilor sanitare specifice pentru desfăşurarea activităţilor religioase. 

10. Deplasările în teren de către aparatul de specialitate al primarului comunei 

Miroslava pentru efectuarea recepțiilor de lucrări se vor face respectând măsurile de 

protecție (mască de protecție, distanțare, dezinfectant etc). 

11. Se interzice comercializarea ori expunerea spre vânzare de către operatorii 

economici de pe raza comunei Miroslava a bauturilor alcoolice și a băuturilor non 

alcoolice de tipul ”la pahar” – consumate ”pe loc”.  

mailto:secretariat@primariamiroslava.ro
http://www.primariamiroslava.ro/


      ROMANIA  

     JUDETUL IASI 

                COMUNA 
MIROSLAVA 

 

 COMITETUL LOCAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ 

 AL COMUNEI MIROSLAVA, JUDEȚUL IAȘI 

 

 

_________________________________________________________________________________________________________ 

                                   Primaria Comunei Miroslava, Judetul Iasi             Loc. Miroslava, Comuna Miroslava, Judetul. Iaşi,  

                                                                            CP: 707305;  Cod fiscal:4540461, 

                                                                                                                            Tel: 0232 295 680; fax: 0232 236 860; 0332 424 444;  

                                                                                                                            e-mail : secretariat@primariamiroslava.ro,  

                                                                              www.primariamiroslava.ro    

 

                                                            

 

12. În spațiile închise sau deschise, competițiile sportive se pot organiza cu 

participarea spectatorilor până la 50% 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, 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. Organizarea și desfășurarea activității în cadrul cinematografelor, instituțiilor 

de spectacoleși/sau concerte 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-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. 

14. Organizarea și desfășurarea activității instituțiilor publice sau private de 

cultură care administrează spații special destinate activităților cultural-artistice în 

aer liber sunt permise cu participarea publicului până la 50% din capacitatea maximă a 

spațiului, cu asigurarea unei distanțe de minimum 1 metru între persoane și cu purtatea 

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 SARS-

Cov-2. 

15. Organizarea și desfășurarea în aer liber a spectacolelor, concertelor, 

festivalurilor publice și private sau a altor evenimente culturale sunt permise cu 

participarea publicului până la 50% din capacitatea maximă a spațiului și cu purtatea 

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 SARS-

Cov-2. 

16. Organizarea și desfășurarea spectacolelor de tipul drive-in sunt permise 

numai dacă ocupanții unui autovehicul sunt membrii aceleiași familii sau reprezintă 

grupuri de până la 4 persoane. Participarea este permisă doar pentru persoanele care 

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

17. Activitățile recreative și sportive desfășurate în aer liber sunt permise cu 

participarea a cel mult 10 persoane care nu locuiesc împreună. 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. 

18. Organizarea de evenimente private (nunți, botezuri) este permisă cu 

participarea persoanelor până la 50% din capacitatea maximă a spațiului, dar nu mai mult 

de 200 de persoane, în interior sau în exterior. 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. 

19. Organizarea de cursuri de instruire și workshopuri pentru adulți, inclusiv 

cele organizate pentru implementarea proiectelor finanțate din fonduri europene, 

este permisă cu participarea persoanelor până la 50% din capacitatea maximă a spațiului 

în interior sau în exterior, cu asigurarea unei suprafețe de minimum 2 mp pentru fiecare 

persoană, cu purtarea măștii de protecție și cu respectarea normelor de sănătatea 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, 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. 

20. Organizarea de conferințe este permisă cu participarea persoanelor până la 

50% din capacitatea maximă a spațiului în interior sau în exterior, cu asigurarea unei 

suprafețe de minimum 2 mp pentru fiecare persoană, cu purtarea măștii de protecție și cu 

respectarea normelor de sănătatea 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, 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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21. În condițiile Legii nr. 60/1991, republicată, organizarea de mitinguri și 

demonstrații este permisă cu un număr de participanți de maximum 100 de 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, 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. 

22. (1) 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 precum și operatorii economici care desfășoară  activități în 

spații 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, este 

permisă până la 50% din capacitatea maximă a spațiului în intervalul orar 5,00-24,00. 

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. 

    (2) activitatea restaurantelor și a cafenelelor din interiorul hotelurilor, 

pensiunilor sau altor unități de cazare, precum și la tesasele acestora este permisă doar 

pentru persoanele cazate în cadrul acestor unități. 

23. Activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfășoară activități 

de preparare, comercializare și consum al produselor alimentare și/sau băuturilor 

alcoolice și nealcoolice în interiorul centrelor comerciale este permisă până la 50% 

din capacitatea maximă a zonelor de consum delimitate față de restul spațiului public și 

amenajate în acest scop. Accesul în zonele de consum astfel delimitate și amenajate este 

permis 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. 

24. Activitatea în baruri, cluburi și discoteci este interzisă. 

25. (1) operatorii economici care desfășoară activități de comerț/prestări de servicii 

în spații închise și /sau deschise, publice și/sau private, au obligația să își organizeze și să 

își desfășoare activitatea în intervalul orar 5.00-22.00. 
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       (2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), în intervalul orar 22.00-5.00, 

operatorii economici pot activa doar în relația cu operatorii economici cu livrare la 

domiciliu. 

      (3) Măsurile prevăzute la alin. (1) nu se mai aplică dacă incidența cumulată la 

14 zile este mai mică sau egală cu 7/1.000 de locuitori. 

      (4) Prin excepție de la prevederile alin. (1), 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 îsi pot desfățura 

activitatea în regim normal de muncă, cu respectarea normelor de protecție sanitară. 

26. 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 4mp 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, 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. 

27. Activitatea cu publicul a operatorilor economici licențiați în domeniul 

jocurilor de noroc este permisă până la 50% din capacitatea maximă a spațiului. 

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. 

28. 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-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. 

29. Activitatea operatorilor economici care administrează locuri de joacă 

pentru copii în spații închise este permisă  fără a depăși 50% din capacitatea maximă a 

spațiului și în intervalul orar 5.00-24.00. 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 
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cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-

Cov-2. 

30. Activitatea operatorilor economici care administrează săli de jocuri este 

permisă fără a depăși 50% din capacitatea maximă a spațiului în intervalul orar 5.00-

02.00. 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. 

31. (1) In localitatile componente ale Comunei Miroslava se interzice circulația 

persoanelor în afara locuinței/gospodăriei în intervalul orar 20.00-5.00, cu următoarele 

excepții: 

 a) deplasarea în interes profesional, inclusive între locuință/gospodărie șI 

locul/locurile de desfășurare a activității profesionale și înapoi. 

b) deplasarea pentru asistență medicală care nu poate fi amânată și nici realizată de 

la distanță, precum și pentru achiziționarea de medicamente. 

c) deplasări în afara localităților ale persoanelor care sunt în tranzit sau  efectuează 

călătorii al căror interval orar se suprapune cu perioada interdicției, cum ar fi cele  

efectuate cu avionul, trenul, autocare sau alte mijloace de transport de persoane, și 

care poate dovedit prin bilet sau orice altă modalitate de achitare a călătoriei. 

d) deplasarea din motive justificate, precum îngrijirea/însoțirea copilului, asistența 

persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilități ori decesul unui membru de familie. 

(2) măsurile instituite în localitățile prevăzute la alin. 1 nu se aplică dacă incidența 

cumulată la 14 zile este mai mică sau egală cu 7/1.000 de locuitori. 

(3) măsurile instituite în localitățile prevăzute la alin. 1 Nu se aplică persoanelor 

care sunt vaccinate împotriva SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la 

finalizarea schemei complete de vaccinare, respectiv persoanelor 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 fac dovada îndeplinirii acestei condiții prin intermediul 

certificatului de vaccinare, pe suport hârtie sau în format electronic, sau a certificatului 

digital al Uniunii Europene privind COVID-19. 

(4) măsurile instituite în localitățile prevazute la pct. 1 NU se aplică persoanelor 

fizice provenite din state ale căror autorități  nu emit certificate digitale ale Uniunii 

Europene privind COVID-19 sau documente compatibile cu aceste certificate, vaccinate 

împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei 

complete de vaccinare, respectiv persoanelor care se află în perioada cuprinsă între a 15-a 
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zi și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-Cov-2 și care fac dovada 

îndeplinirii acestei condiții prin documente, pe suport hârtie sau în format electronic, care 

să ateste vaccinarea acestora. 

 (5) Pentru verificarea motivului deplasării în interes profesional, prevăzut la alin. 

(1) lit. a) persoanele sunt obligate să prezinte, la cererea personalului autorităților 

abilitate, legitimația de serviciu sau adeverința eliberată de angajator ori o declarație pe 

propria răspundere, completată în prealabil. 

(6) Pentru verificarea motivului deplasării în interes personal, prevăzut  la alin. (1) 

lit. b), d), persoanele sunt obligate să prezinte, la cererea personalului autorităților 

abilitate, o declarație pe propria răspundere, completată în prealabil. 

(7) declarația pe propria răspundere trebuie să cuprindă numele și prenumele, data 

nașterii, adresa locuinței/gospodăriei/locului activității profesionale, motivul deplasării, 

data completării și semnătura. 

 

 

       Miroslava, astăzi, 20.10.2021 

 

 

PREȘEDINTE AL COMITETULUI LOCAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ  

AL COMUNEI MIROSLAVA 

PRIMAR 

DAN NIȚĂ 
 

 

 

CENTRUL OPERATIV COMUNA MIROSLAVA 
 

DARABANĂ CORINA 

 

DELIU MARIUS-MIHAI 

 

PENDEFUNDA JULIETA-CARMEN 

 

STOICA CONSTANTIN 

 

POPESCU ANINA 
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