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COMITETUL LOCAL  

PENTRU SITUAȚII DE 

URGENȚĂ  

OŢELENI 

 

ROMÂNIA  

JUDEŢUL IAŞI  

COMUNA OŢELENI 

 

 

 

HOTĂRÂREA NR. 1 din 11.03.2020 

privind aprobarea unor măsuri de prevenție în vederea combaterii noului Coronavirus la 

nivelul comunei Oțeleni 

 

Comitetul Local pentru Situații de Urgență - Oţeleni, întrunit în şedinţă în data de 

11.03.2020 la care participă un număr de 10 membri din totalul de 12 membri în funcţie; 

Având în vedere necesitatea adoptării unor măsuri preventive privind gestionarea bolilor 

înalt contagioase pe teritoriul administrativ al comunei Oțeleni; 

Având în vedere prevederile Regulamentului-cadru privind structura organizatorica, 

atributiile, functionarea si dotarea comitetelor si centrelor operative pentru situatii de urgenta, 

aprobat prin H.G. nr. 1491/2004, cu modificările și completările ulterioare; 

Având în vedere prevederile O.U.G. nr. 21/2004 privind Sistemul Național de 

Management al Situațiilor de Urgență, cu modificările și completările ulterioare;  

Având în vedere Hotărârea nr. 6/06.03.2020 a Grupului de suport tehnico-științific 

privind gestionarea bolilor înalt contagioase pe teritoriul României; 

Având în vedere Hotărârea nr. 7/07.03.2020 a Grupului de suport tehnico-științific 

privind gestionarea bolilor înalt contagioase pe teritoriul României; 

Având în vedere Hotărârea nr. 8/09.03.2020 a Grupului de suport tehnico-științific 

privind gestionarea bolilor înalt contagioase pe teritoriul României; 

Având în vedere Hotărârea nr. 6 din 09.03.2020 a Comitetului Național pentru Situații de 

Urgență privind aprobarea unor măsuri suplimentare de combatere a noului Coronavirus; 

Având în vedere prevederile Legii nr. 481/2004 privind protecția civilă, cu modificările și 

completările ulterioare; 

În temeiul art. 10 alin.(3) din H.G. nr. 1491/2004, cu modificările și completările 

ulterioare, cu un număr de 10 voturi ”pentru”, 0 voturi ”împotrivă” și 0 ”abțineri”, adoptă 

următoarea, 

 

HOTĂRÂRE: 

ART.1 – (1) Pe raza comunei Oțeleni, până la data de 31.03.2020, activitățile cu un 

număr mai mic de 1000 de persoane, pentru fiecare eveniment în parte, necesită o analiză a 

riscurilor și a tipului de activitate, cu avizul prealabil al DSP. Măsura vizează atât activitățile 

publice cât și cele private desfășurate în interiorul unor incinte sau în aer liber. Este exceptată 

emiterea avizului Direcției de Sănătate Publică în cazul evenimentelor cu un număr maxim de 

200 de participanți. 

(2)  Dispozițiile prevăzute la alin. (1) se prelungesc și după data de 31.03.2020 dacă se 

dispune în acest sens printr-o hotărâre a Comitetului Național Pentru Situații de Urgență sau altă 

dispoziție legală. 
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ART.2 – (1) Se constituie Comisia de monitorizare în vederea combaterii noului 

Coronavirus la nivelul comunei Oțeleni, care se compune din: 

1. Miclăuș Dorinel – Șef S.V.S.U. 

2. Tiba Monica – asistent social; 

3. Tiron Alexandru Vasile – Șef de post; 

4. Chelaru Cătălina – asistent medical; 

(2) Comisia prevăzută la alin. (1) are următoarele atribuții: 

a) identifică persoanele care au venit din afara țării și le înregistrează într-un registru 

special; 

b) acordă sprijin persoanelor izolate la domiciliu; în cazul în care sunt necesare 

deplasări la locațiile de domiciliu vor interveni doar cu asistența din partea 

medicului de familie și a DSP; 

c) informează persoanele care au venit din afara țării cu privire la obligațiile pe care 

le au pe perioada aplicării măsurilor de prevenție în vederea combaterii noului 

Coronavirus la nivelul comunei Oțeleni. 

d) transmite zilnic către DSP și Instituției Prefectului Județului Iași un tabel 

centralizator cu persoanele care au venit din afara țării pe raza comunei Oțeleni. 

(3) Comisia prevăzută la alin. (2) va funcționa sub coordonarea președintelui Comitetului 

Local Pentru Situații de Urgență – Oțeleni.  

ART.3 Președintele Comitetul Local pentru Situații de Urgență – Oţeleni va informa pe 

canalele de comunicare ale Primăriei comunei Oțeleni următoarele măsuri: 

1. Organizarea de evenimente trebuie anunțată la Primăria comunei Oțeleni și 

comunicată DSP. 

2. Cetățenii care sosesc din străinătate trebuie să-și declare telefonic prezența la 

Primăria comunei Oțeleni, în vederea luării în evidență și a monitorizării. Declararea 

prezenței pe raza comunei Oțeleni se face telefonic. 

3. Este interzisă prezentarea cetățenilor care sosesc din străinătate, din zonele afectate de 

virusul Coronavirus, la sediul Primăriei comunei Oțeleni, pe perioada combaterii 

noului Coronavirus la nivelul comunei Oțeleni. 

4. Cetățenii care sosesc din străinătate, din zonele afectate de virusul Coronavirus, sunt 

obligați de îndată să se autoizoleze la domiciliu pentru o perioadă de 14 zile și să 

anunțe telefonic  Primăria comunei Oțeleni.   

5. Cetățenii care au cunoștință că vecinii, rudele, prietenii sau alte cunoștințe au venit 

din străinătate, din zonele afectate de virusul Coronavirus și nu respectă interdicția de 

a umbla prin spațiul public, pe stradă, magazine, baruri și de a respecta  măsurile de 

autoizolare pentru o perioadă de 14 zile, au obligația să anunțe de îndată Primăria 

comunei Oțeleni.  

6. Este interzisă libera circulație în spațiul public a persoanelor venite din străinătate, 

din zonele afectate de virusul Coronavirus înainte de expirarea celor 14 zile de 

autoizolare la domiciliu. 

7. Dacă un cetățean vine din străinătate, din zonele afectate de virusul Coronavirus și 

intră în contact cu familia precum și cu alte persoane, este obligatoriu ca aceste 

persoane cu care au intrat în contact să se autoizoleze la rândul lor la domiciliu pentru 

o perioadă de 14 zile. 
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8. Cetățenii care prezintă simptome de febră, tuse, răceală, sunt obligați să nu intre în 

contact cu alte persoane și să contacteze telefonic medicul de familie su serviciile de 

urgență, după caz. 

ART.4 Președintele Comitetul Local pentru Situații de Urgență va urmări achiziționarea 

de substanțe dezinfectante și măști de protecție în vederea folosirii acestora pe perioada 

combaterii noului Coronavirus la nivelul comunei Oțeleni. 

ART.5 Persoanele aflate în izolare la domiciliu pentru care nu s-a încheiat perioada de 14 

zile și care doresc să plece în străinătate, având bilete achiziționate, au interzisă ieșirea din 

izolare și deplasarea în străinătate.  

ART.6 –  Președintele Comitetul Local pentru Situații de Urgență – Oţeleni va lua măsuri 

pentru informarea cetățenilor comunei Oțeleni care sosesc din Italia, China, Iran, Coreea de Sud 

prin punctele de frontieră terestre, despre faptul că sunt obligați să intre în carantină prin izolare 

la domiciliu și că și-au asumat această responsabilitate prin completarea unei declarații pe 

propria răspundere la intrarea în țară. 

ART.7 – (1) În comuna Oțeleni este suspendat procesul de învățământ în unitățile școlare 

publice din învățământul preșcolar, primar și gimnazial, liceal, post-liceal și profesional în 

perioada 11.03.2020  – 22.03.2020. 

(2)  Dispozițiile prevăzute la alin. (1) se prelungesc și după data de 22.03.2020 dacă se 

dispune în acest sens printr-o hotărâre a Comitetului Național Pentru Situații de Urgență sau altă 

reglementare legală. 

ART.8 Persoanele fizice şi operatoni economic au obligația de a respecta şi de a pune, în 

aplicare măsurile dispuse de către autoritățile în domeniul sănătății publice pentru prevenirea şi 

limitarea răspândirii infecțiilor cu Coronavirusul SARS-COV-2. 

ART.9  Unitățile de alimentație publică  (ex. super market, market, magazine de cartier, 

cafenele, baruri, cluburi etc.) precum și furnizorii publici și privați de transport persoane au 

obligatia de a lua măsuri pentru asigurarea:  

a) dezinfecției frecvente a suprafețelor, în special în zona caselor de marcat, precum și 

în alte locuri expuse (ex. cărucioare, coșuri de cumpărături, clanțe de la uși, etc.) 

b) instituirii măsurilor privind evitarea aglomerării de persoane în spațiile comerciale; 

c) dezinfecției frecvente a habitaclului mijlocului de transport la finalizarea traseului 

(ex. bare și suporți de susținere, uși, scaune). 

ART.10  Toate instituțiile publice și private de pe raza comunei Oțeleni au obligația de a 

asigura la toalete materiale destinate igienei personale (săpun, prosoape hârtie, uscătoare de 

mâini) dezinfecția frecventă a clanțelor ușilor precum și a altor suprafețe expuse (mese de 

conferință, birouri etc.). 

ART.11 Instituțiile publice și operatorii economici vor analiza și vor dispune, în măsura 

posibilităților, desfășurarea muncii la domiciliu pentru o parte din personal, în conformitate cu 

dispozițiile art 108 – 110 din Legea nr. 53/2003 privind Codul Muncii. 

ART.12  Președintele Comitetul Local pentru Situații de Urgență – Oţeleni va lua măsuri 

pentru informareaale populației cu privire la importanța respectării măsurilor de sănătate publică 

dispuse. 

ART.13 – Organizatorii de evenimente trebuie sa stabileasca legaturi directe cu 

autoritatile de sanatate publica locale si nationale, precum si cu furnizorul local de servicii de 

sanatate pentru eveniment.  

ART.14 - In echipa de organizare a unui eveniment trebuie sa existe o persoana de 

legatura desemnata si, de asemenea, o persoana desemnata din directia de sanatate publica. 
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Trebuie mentinut un contact regulat pe toata perioada planificarii pentru a schimba informatii, 

evaluari de risc si planuri. Canalele de comunicare intre institutiile publice, organizatori si public 

ar trebui sa fie convenite in prealabil.  

ART.15 Organizatorii trebuie sa prevada probabilitatea ca persoanele sa prezinte febra si 

alte simptome tipice ale infectiei cu COVID-19 in timpul evenimentului. Prin urmare, 

organizatorii trebuie sa ia in considerare stabilirea unor zone de izolare la fata locului, pentru a 

proteja ceilalti participanti.  

ART.16 Organizatorii trebuie sa cunoasca unitatea medicala unde poate fi tratat orice 

participant al unui eveniment care manifesta cu simptome asemanatoare COVID-19 si cum va fi 

transportat.  

ART.17 Aglomerarea trebuie sa fie minimizata, iar organizatorii de evenimente trebuie 

sa ia in considerare utilizarea unor masuri de distantare pentru a reduce contactul strans intre 

oameni in timpul adunarii cum ar fi creșterea frecvenței transpartului, eșalonarea sosirilor, 

devierea plecărilor si minimizarea adunarii la instalatiile sanitare, ariile de distributie de alimente 

si apa.  

ART.18 Masurile de prevenire trebuie sa includa mesaje despre definitia de caz, 

practicarea igienei mainilor si eticheta respiratorie, izolarea persoanelor bolnave, mentinerea 

autoizolarii si reducerea aglomerarilor. 

ART.19 Se dispun măsuri privind  amanarea sau anularea evenimentelor sau solicitarea 

de a nu participa anumite persoane (de exemplu, cei care au boli cronice, grave sau fatale). Este 

esentiala instruirea adecvata a personalului, inclusiv a voluntarilor implicati in organizarea 

evenimentelor.  

ART.20 Dupa ce are loc evenimentul, daca autoritatile de sanatate publica banuiesc ca s-

a produs transmiterea virusului COVID-19, organizatorii si participantii trebuie sa sprijine 

raspunsul autoritatilor.  

ART.21 Organizatorii trebuie sa fie in legatura cu directiile de sanatate publica si sa 

faciliteze schimbul de informatii despre toti participantii simptomatici (precum ittneroritte lor, 

informatiile de contact, procedurile de viza, rezervarile la hotel).  

ART.22 – Prezenta hotărâre se comunică: 

- Primarului comunei Oțeleni; 

- Inspectoratului Județean Pentru Situații de Urgență – Iași; 

- Operatorilor economici de pe raza comunei Oțeleni; 

- Cultelor religioase de pe raza comunei Oțeleni; 

- Cabinetelor medicale de pe raza comunei Oțeleni; 

- Unităților de învățământ de pe raza comunei Oțeleni; 

- Va fi afișată la sediul și pe site-ul unității. 

 

 

Președintele 

Comitetului Local pentru Situații de Urgență 

Viceprimar cu atribuții de primar, 

GHERĂESCU FELICIAN MIHAI

 

 

 


