
COMUNA POIANA STAMPEI 
JUDEŢUL SUCEAVA

Telefon: 0230/575177; Fax: 0230/575177 
e-mail: poiana stampei(ir/ vahoo.com 

www.poianastampei.ro

COMITETUL LOCAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ POIANA STAMPEI

HOTĂRÂRE 

Nr. 5 din 28.09.2021
pentru stabilirea unor măsuri pentru asigurarea rezilienţei comunităţii şi de diminuare a 

impactului tipului de risc, aplicabile pe raza comunei Poiana Stampei, în scopul limitării şi

prevenirii răspândirii virusului SARS-CoV-2

Comitetul Local Pentru Situaţii de Urgenţa al comunei Poiana Stampei,

Având în vedere:

Nivelul de gravitate şi efectele produse de noul coronavirus COVID-19 precum şi informările 
preliminare primite de la Instituţia Prefectului Judeţul Suceava;

Hotărârea nr. 164 din data de 27.09.2021 a Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă 
Suceava;

Procesul verbal încheiat în şedinţa CLSU Poiana Stampei, judeţul Suceava înregistrat la nr. 
7305 din 28.09.2021;

- H.G nr. 557/2026 privind managementul tipurilor de risc;
- H.G. nr. 932 din 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;
- H.G. nr. 990 din 17.09.2021 pentru modificarea şi completarea anexelor nr. 2 şi 3 la Hotărârea 
Guvernului nr. 932/2021 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;
- H.G. nr. 1015 din 23.09.2021 pentru modificarea şi completarea anexelor nr. 2 şi 3 la Hotărârea 
Guvernului nr. 932/2021 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.

H O T Ă R Ă Ş T E :

Art. 1. Se dispun, pentru comuna Poiana Stampei, începând cu data de 29.09.2021, ora 00°°, pe o 

perioadă de 14 zile, respectiv până la data de 12.10.2021, ora 2400, următoarele măsuri:
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a) în aplicarea art. 1, net. 3 din anexa nr. 3 la HG 932/2021. în spaţiile închise sau deschise, competiţiile 

sportive se pot desfăşură cu participarea spectatorilor până la 50% din capacitatea maximă a spaţiului, cu 

asigurarea unei distanţe de minimum 1 metru între persoane. Participarea este permisă doar pentru persoanele 

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

complete de vaccinare, persoanele care prezintă rezultatul negativ al unui test RT - PCR pentru infecţia cu 

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

pentru infecţia 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 şi a 180 - a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS - CoV - 2, în 

condiţiile stabilite prin ordinul comun al ministrului tineretului şi sportului şi al ministrului sănătăţii, emis în 

temeiul art. 43 şi al art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020. cu modificările şi completările ulterioare;

b) în aplicarea art. 1, net. 11 din anexa nr. 3 la HG 932/2021, organizarea şi desfăşurarea în aer liber a 

spectacolelor, concertelor, festivalurilor publice şi private sau a altor evenimente culturale sunt permise numai cu 

participarea a cel mult 2.500 de spectatori şi cu purtarea măştii de protecţie. Participarea este permisă doar 

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

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

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

antigen rapid pentru infecţia 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 şi a 180 - a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS - CoV - 

2, în condiţiile stabilite prin ordinul comun al ministrului culturii şi al ministrului sănătăţii, emis în temeiul art. 

44 şi al art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020. cu modificările şi completările ulterioare.

c) în aplicarea art. 1, pct. 17 din anexa nr, 3 la HG 932/2021. se permit activităţile recreative şi sportive 

desfăşurate în aer liber, cu participarea a cel mult 30 de persoane care nu locuiesc împreună, în condiţiile 

stabilite prin ordin comun al ministrului sănătăţii, după caz, cu ministrul tineretului şi sportului, ministrul 

mediului, apelor şi pădurilor sau ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale.

d) în aplicarea art. 1, pct. 19 din anexa nr. 3 la HG 932/2021, se permite organizarea de evenimente private 

(nunţi, botezuri, mese festive etc.) cu un număr de participanţi de maximum 150 de persoane în exterior sau de 

maximum 100 de persoane în interior, cu respectarea normelor de protecţie sanitară. La stabilirea numărului de 

persoane în exterior şi/sau în interior nu sunt luate în calcul persoanele care au vârsta mai mică de 16 ani.

e) în aplicarea art. 1. pct. 21 din anexa nr. 3 la HG 932/2021, se permite organizarea de evenimente private 

(nunţi, botezuri) cu un număr de participanţi de maximum 300 de persoane în interior şi cu asigurarea unei 

suprafeţe de minimum 2 mp pentru fiecare persoană. Participarea este permisă doar pentru persoanele care sunt 

vaccinate împotriva virusului SARS - CoV - 2 şi pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete
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de vaccinare, persoanele care prezintă rezultatul negativ al unui test RT - PCR pentru infecţia cu virusul SARS - 

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

virusul SARS - CoV - 2 nu mai vechi de 24 de ore, respectiv persoanele care se află în perioada cuprinsă între a 

15 - a zi şi a 180 - a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS - CoV - 2;

f) în aplicarea art. 1, oct. 26 din anexa nr. 3 la HG 932/2021. se permite organizarea de cursuri de instruire 

şi workshopuri pentru adulţi, inclusiv cele organizate pentru implementarea proiectelor finanţate din fonduri 

europene, cu un număr de participanţi de maximum 150 de persoane în interior şi de maximum 200 de persoane 

în exterior, cu asigurarea unei suprafeţe de minimum 2 mp pentru fiecare persoană, cu purtarea măştii de 

protecţie şi cu respectarea normelor de sănătate publică stabilite în ordinul ministrului sănătăţii;

g) în aplicarea art. 1. pct. 29 din anexa nr. 3 la HG 932/2021. se permite organizarea de conferinţe cu un 

număr de participanţi de maximum 150 de persoane în interior, cu asigurarea unei suprafeţe de minimum 2 mp 

pentru fiecare persoană, cu purtarea măştii de protecţie şi cu respectarea normelor de sănătate publică stabilite în 

ordinul ministrului sănătăţii;

h) în aplicarea art. 1. net. 33 din anexa nr. 3 la HG 932/2021. se permite, în condiţiile Legii nr. 60/1991 

privind organizarea şi desfăşurarea adunărilor publice, republicată, organizarea de mitinguri şi demonstraţii cu 

un număr de participanţi de maximum 500 de persoane, dacă incidenţa cumulată la 14 zile în judeţ/localitate este 

mai mică sau egală cu 2/1.000 de locuitori şi cu un număr de maximum 100 de persoane, dacă incidenţa 

cumulată la 14 zile în judeţ/localitate este mai mare de 2/1.000 de locuitori şi mai mică sau egală cu 3/1.000 de 

locuitori şi cu respectarea următoarelor măsuri:

- purtarea măştii de protecţie, astfel încât să acopere nasul şi gura, de către toţi participanţii;

- dezinfectarea obligatorie a mâinilor, pentru toate persoanele care sosesc în spaţiul în care se desfăşoară 

mitingul sau demonstraţia;

- menţinerea distanţei fizice de minimum 1 metru între participanţi şi asigurarea unei suprafeţe de minimum 4 

mp/ persoană, acolo unde este posibil;

- dezinfectarea mâinilor persoanelor care distribuie eventuale materiale pe perioada desfăşurării mitingului sau a 

demonstraţiei;

- aplicarea regulilor de igienă colectivă şi individuală pentru prevenirea contaminării şi limitarea răspândirii 

virusului SARS - CoV - 2;

ii în aplicarea art. 6. oct. 7 din anexa nr. 3 la HG 932/2021. activitatea în baruri, cluburi şi discoteci este permisă 

fără a depăşi 70% din capacitatea maximă a spaţiului în intervalul orar 5,00 - 2,00, dacă toate persoanele sunt 

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

de vaccinare.
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i) în aplicarea art. 9. net. 14 din anexa nr. 3 la HG 932/2021. activitatea operatorilor economici care 

administrează săli de jocuri este permisă fără a depăşi 70% din capacitatea maximă a spaţiului în intervalul orar 

5,00 - 2,00, dacă toate persoanele sunt vaccinate împotriva virusului SARS - CoV - 2 şi pentru care au trecut 10 

zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare.

Art. 2. Primarul comunei Poiana Stampei si Comitetul Local pentru Situaţii de Urgenta vor duce la 

îndeplinire prevederile prezentei hotărârii.

PREŞEDINTELE COMITETULUI LOCAL PENTRU SITUAŢII DE URGENTĂ, 

Ing. Viluţ MEZDREA - primarul comunei
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