
ROMÂNIA

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
INSTITU IA PREFECTULUI – JUDE UL NEAM

COMITETUL JUDE EAN PENTRU SITUA II DE URGEN

 HOT RÂRE

privind constatarea încadr rii în limitele inciden ei cumulate la 14 zile, în

vederea punerii în aplicare a m surilor stabilite prin

Hot rârea de Guvern nr. 1090/2021

Comitetul Jude ean pentru Situa ii de Urgen  Neam
Având în vedere:
- prevederile Legii nr. 55/2020 privind unele m suri pentru prevenirea i combaterea

efectelor pandemiei de COVID-19;
- prevederile Hot rârii Guvernului nr. 1090/2021 privind prelungirea st rii de alert  pe

teritoriul României începând cu data de 10 octombrie 2021, precum i stabilirea m surilor
care se aplic  pe durata acesteia pentru prevenirea i combaterea efectelor pandemiei de
COVID-19;

- dispozi iile Ordinului comun nr. 2024/147/2021 al ministrului s ii, interimar, i
al ministrului afacerilor interne pentru completarea Ordinului ministrului s ii i al
ministrului afacerilor interne nr. 874/81/2020 privind instituirea obligativit ii purt rii m tii
de protec ie, a triajului epidemiologic i dezinfectarea obligatorie a mâinilor pentru
prevenirea contamin rii cu virusul SARS-CoV-2 pe durata st rii de alert ;

- informarea Direc iei de S tate Public  Neam  privind situa ia epidemiologic  la
nivelul jude ului Neam ;

În temeiul prevederilor art. 22, lit. b) din Ordonan a de Urgen  a Guvernului nr.
21/2004 privind Sistemul Na ional de Management al Situa iilor de Urgen , cu modific rile
i complet rile ulterioare;

HOT TE:

Art. 1. (1) Se interzice circula ia persoanelor în afara locuin ei/gospod riei în
intervalul orar 20,00 – 5,00, în ora ul Bicaz (8,21) i în comunele M rgineni (10,48),
Tarc u (10,11) i Girov (7,68), unde se constat  c  inciden a cumulat  a cazurilor la 14 zile
dep te 7,5/1.000 de locuitori, cu urm toarele excep ii:

a) deplasarea în interes profesional, inclusiv între locuin /gospod rie i locul/locurile
de desf urare a activit ii profesionale i înapoi;

b) deplasarea pentru asisten  medical  care nu poate fi amânat i nici realizat  de la
distan , precum i pentru achizi ionarea de medicamente;



c) deplas ri în afara localit ilor ale persoanelor care sunt în tranzit sau efectueaz
torii al c ror interval orar se suprapune cu perioada interdic iei, cum ar fi cele efectuate

cu avionul, trenul, autocare sau alte mijloace de transport de persoane, i care poate fi
dovedit prin bilet sau orice alt  modalitate de achitare a c toriei;

d) deplasarea din motive justificate, precum îngrijirea/înso irea copilului, asisten a
persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilit i ori decesul unui membru de familie.
     Pentru verificarea motivului deplas rii în interes profesional, prev zut la lit. a),
persoanele sunt obligate s  prezinte, la cererea personalului autorit ilor abilitate, legitima ia
de serviciu sau adeverin a eliberat  de angajator ori o declara ie pe propria r spundere,
completat  în prealabil.
     Pentru verificarea motivului deplas rii în interes personal, prev zut la lit. b) - d),
persoanele sunt obligate s  prezinte, la cererea personalului autorit ilor abilitate, o declara ie
pe propria r spundere, completat  în prealabil.

Declara ia pe propria r spundere trebuie s  cuprind  numele i prenumele, data
na terii, adresa locuin ei/gospod riei/locului activit ii profesionale, motivul deplas rii, data
complet rii i semn tura.

(2) Se instituie obliga ia pentru operatorii economici care desf oar  activit i de
comer /prest ri de servicii în spa ii închise i/sau deschise, publice i/sau private, s  î i
organizeze i s  î i desf oare activitatea în intervalul orar 5,00 – 22,00, în ora ul Bicaz
(8,21) i în comunele M rgineni (10,48), Tarc u (10,11) i Girov (7,68), unde inciden a
cumulat  a cazurilor la 14 zile dep te 7,5/1.000 de locuitori. Unit ile farmaceutice,
benzin riile, operatorii economici cu activitate de livrare la domiciliu, precum i operatorii
economici din domeniul transportului rutier de persoane i rutier de m rfuri î i pot desf ura
activitatea în regim normal de munc , cu respectarea normelor de protec ie sanitar .

Art. 2. (1) Este permis  desf urarea competi iilor sportive în spa iile închise sau
deschise cu participarea spectatorilor pân  la 50% din capacitatea maxim  a spa iului, cu
asigurarea unei distan e de minimum 1 metru între persoane i cu purtarea m tii de protec ie
în comunele Gârcina (7,19), Podoleni (7,09) i Negre ti (6,87), unde  se  constat  c
inciden a cumulat  a cazurilor la 14 zile este mai mare de 6/1.000 de locuitori. Participarea
este permis  doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 i
pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, respectiv
persoanele care se afl  în perioada cuprins  între a 15-a zi i a 180-a zi ulterioar  confirm rii
infect rii cu virusul SARS-CoV-2, în condi iile stabilite prin ordinul comun al ministrului
tineretului i sportului i al ministrului s ii, emis în temeiul prevederilor Legii nr.
55/2020, cu modific rile i complet rile ulterioare.

(2) Sunt permise organizarea i desf urarea activit ii în cadrul cinematografelor,
institu iilor de spectacole i/sau concerte cu participarea publicului pân  la 50% din
capacitatea maxim  a spa iului i cu purtarea m tii de protec ie, în comunele Gârcina
(7,19), Podoleni (7,09) i Negre ti (6,87), unde se constat  c  inciden a cumulat  a cazurilor
la 14 zile este mai mare de 6/1.000 de locuitori. Participarea este permis  doar pentru
persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 i pentru care au trecut 10
zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, respectiv persoanele care se afl  în
perioada cuprins  între a 15-a zi i a 180-a zi ulterioar  confirm rii infect rii cu virusul
SARS-CoV-2, în condi iile stabilite prin ordinul comun al ministrului culturii i al
ministrului s ii, emis în temeiul prevederilor Legii nr. 55/2020, cu modific rile i
complet rile ulterioare.

(3) Sunt permise organizarea i desf urarea activit ii institu iilor publice sau private
de cultur  care administreaz  spa ii destinate activit ilor cultural-artistice în aer liber cu
participarea publicului pân  la 50% din capacitatea maxim  a spa iului, cu asigurarea unei
distan e de minim 1 metru între persoane i cu purtarea m tii de protec ie, în comunele
Gârcina (7,19), Podoleni (7,09) i Negre ti (6,87), unde se constat  c  inciden a cumulat  a



cazurilor la 14 zile este mai mare de 6/1.000 de locuitori. Participarea este permis  doar
pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 i pentru care au
trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, respectiv persoanele care se
afl  în perioada cuprins  între a 15-a zi i a 180-a zi ulterioar  confirm rii infect rii cu
virusul SARS-CoV-2, în condi iile stabilite prin ordinul comun al ministrului culturii i al
ministrului s ii, emis în temeiul prevederilor Legii nr. 55/2020, cu modific rile i
complet rile ulterioare.

(4) Sunt permise organizarea i desf urarea în aer liber a spectacolelor, concertelor,
festivalurilor publice i private sau a altor evenimente culturale, cu participarea publicului
pân  la 50% din capacitatea maxim  a spa iului i cu purtarea m tii de protec ie, în
comunele Gârcina (7,19), Podoleni (7,09) i Negre ti (6,87), unde se constat  c  inciden a
cumulat  a cazurilor la 14 zile este mai mare de 6/1.000 de locuitori. Participarea este
permis  doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 i
pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, respectiv
persoanele care se afl  în perioada cuprins  între a 15-a zi i a 180-a zi ulterioar  confirm rii
infect rii cu virusul SARS-CoV-2, în condi iile stabilite prin ordinul comun al ministrului
culturii i al ministrului s ii, emis în temeiul prevederilor Legii nr. 55/2020, cu
modific rile i complet rile ulterioare.

(5) Este permis  organizarea i desf urarea spectacolelor de tipul drive-in, numai
dac  ocupan ii unui autovehicul sunt membrii aceleia i familii sau reprezint  grupuri de pân
la 4 persoane, în comunele Gârcina (7,19), Podoleni (7,09) i Negre ti (6,87), unde se
constat  c  inciden a cumulat  a cazurilor la 14 zile este mai mare de 6/1.000 de locuitori.
Participarea este permis  doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului
SARS-CoV-2 i pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare,
respectiv persoanele care se afl  în perioada cuprins  între a 15-a zi i a 180-a zi ulterioar
confirm rii infect rii cu virusul SARS-CoV-2, în condi iile stabilite prin ordinul comun al
ministrului culturii i al ministrului s ii, emis în temeiul prevederilor Legii nr. 55/2020,
cu modific rile i complet rile ulterioare.

(6) Este permis  desf urarea activit ii cultelor religioase, inclusiv slujbele i
rug ciunile colective, în interiorul i/sau în afara l ca urilor de cult, cu respectarea regulilor
de protec ie sanitar , stabilite prin ordinul comun al ministrului s ii i al ministrului
afacerilor interne, emis în temeiul prevederilor Legii nr. 55/2020, cu modific rile i
complet rile ulterioare.

(7) Se permite desf urarea activit ilor recreative i sportive în aer liber cu
participarea a cel mult 10 persoane care nu locuiesc împreun , în comunele Gârcina (7,19),
Podoleni (7,09) i Negre ti (6,87), unde se constat  c  inciden a cumulat  a cazurilor la 14
zile este mai mare de 6/1.000 de locuitori. Participarea este permis  doar pentru persoanele
care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 i pentru care au trecut 10 zile de la
finalizarea schemei complete de vaccinare, respectiv persoanele care se afl  în perioada
cuprins  între a 15-a zi i a 180-a zi ulterioar  confirm rii infect rii cu virusul SARS-CoV-2,
în condi iile stabilite prin ordinul comun al ministrului s ii, dup  caz, cu ministrul
tineretului i sportului, ministrul mediului, apelor i p durilor sau ministrul agriculturii i
dezvolt rii rurale.

(8) Se permite organizarea de evenimente private (nun i, botezuri) cu participarea
persoanelor pân  la 50% din capacitatea maxim  a spa iului, dar nu mai mult de 200 de
persoane, în interior sau în exterior în comunele Gârcina (7,19), Podoleni (7,09) i Negre ti
(6,87), unde se constat  c  inciden a cumulat  a cazurilor la 14 zile este mai mare de 6/1.000
de locuitori. Participarea este permis  doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva
virusului SARS-CoV-2 i pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de
vaccinare, respectiv persoanele care se afl  în perioada cuprins  între a 15-a zi i a 180-a zi
ulterioar  confirm rii infect rii cu virusul SARS-CoV-2.



(9) Se permite organizarea de cursuri de instruire i workshopuri pentru adul i,
inclusiv cele organizate pentru implementarea proiectelor finan ate din fonduri europene, cu
participarea persoanelor pân  la 50% din capacitatea maxim  a spa iului în interior sau în
exterior, cu asigurarea unei suprafe e de minimum 2 mp pentru fiecare persoan , cu purtarea

tii de protec ie i cu respectarea normelor de s tate public  stabilite prin ordinul
ministrului s ii, în comunele Gârcina (7,19), Podoleni (7,09) i Negre ti (6,87), unde
se constat  c  inciden a cumulat  a cazurilor la 14 zile este mai mare de 6/1.000 de locuitori.
Participarea este permis  doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului
SARS-CoV-2 i pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare,
respectiv persoanele care se afl  în perioada cuprins  între a 15-a zi i a 180-a zi ulterioar
confirm rii infect rii cu virusul SARS-CoV-2.

(10) Se permite organizarea de conferin e cu participarea persoanelor pân  la 50% din
capacitatea maxim  a spa iului în interior sau în exterior, cu asigurarea unei suprafe e de
minimum 2 mp pentru fiecare persoan , cu purtarea m tii de protec ie i cu respectarea
normelor de s tate public  stabilite în ordinul ministrului s ii, în comunele Gârcina
(7,19), Podoleni (7,09) i Negre ti (6,87), unde se constat  c  inciden a cumulat  a cazurilor
la 14 zile este mai mare de 6/1.000 de locuitori. Participarea este permis  doar pentru
persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 i pentru care au trecut 10
zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, respectiv persoanele care se afl  în
perioada cuprins  între a 15-a zi i a 180-a zi ulterioar  confirm rii infect rii cu virusul
SARS-CoV-2.

(11) Se permite, în condi iile Legii nr. 60/1991, republicat , organizarea de mitinguri
i demonstra ii cu un num r de participan i de maximum 100 de persoane i cu purtarea

tii de protec ie, în comunele Gârcina (7,19), Podoleni (7,09) i Negre ti (6,87), unde se
constat  c  inciden a cumulat  a cazurilor la 14 zile este mai mare de 6/1.000 de locuitori.
Participarea este permis  doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului
SARS-CoV-2 i pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare,
respectiv persoanele care se afl  în perioada cuprins  între a 15-a zi i a 180-a zi ulterioar
confirm rii infect rii cu virusul SARS-CoV-2.

(12) Se interzice circula ia persoanelor în afara locuin ei/gospod riei în zilele de
vineri, sâmb i duminic , în intervalul orar 20,00 – 5,00, în comunele Gârcina (7,19),
Podoleni (7,09) i Negre ti (6,87), unde se constat  c  inciden a cumulat  a cazurilor la 14
zile este mai mare de 6/1.000 de locuitori i mai mic  sau egal  cu 7,5/1.000 de locuitori, cu
urm toarele excep ii:

a) deplasarea în interes profesional, inclusiv între locuin /gospod rie i locul/locurile
de desf urare a activit ii profesionale i înapoi;

b) deplasarea pentru asisten  medical  care nu poate fi amânat i nici realizat  de la
distan , precum i pentru achizi ionarea de medicamente;

c) deplas ri în afara localit ilor ale persoanelor care sunt în tranzit sau efectueaz
torii al c ror interval orar se suprapune cu perioada interdic iei, cum ar fi cele efectuate

cu avionul, trenul, autocare sau alte mijloace de transport de persoane, i care poate fi
dovedit prin bilet sau orice alt  modalitate de achitare a c toriei;

d) deplasarea din motive justificate, precum îngrijirea/înso irea copilului, asisten a
persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilit i ori decesul unui membru de familie.
     Pentru verificarea motivului deplas rii în interes profesional, prev zut la lit. a),
persoanele sunt obligate s  prezinte, la cererea personalului autorit ilor abilitate, legitima ia
de serviciu sau adeverin a eliberat  de angajator ori o declara ie pe propria r spundere,
completat  în prealabil.
     Pentru verificarea motivului deplas rii în interes personal, prev zut la lit. b) - d),
persoanele sunt obligate s  prezinte, la cererea personalului autorit ilor abilitate, o declara ie
pe propria r spundere, completat  în prealabil.



Declara ia pe propria r spundere trebuie s  cuprind  numele i prenumele, data
na terii, adresa locuin ei/gospod riei/locului activit ii profesionale, motivul deplas rii, data
complet rii i semn tura.

(13) Este permis  activitatea cu publicul a operatorilor economici care desf oar
activit i de preparare, comercializare i consum al produselor alimentare i/sau b uturilor
alcoolice i nealcoolice, de tipul restaurantelor i cafenelelor, în interiorul cl dirilor, precum
i la terase, pân  la 50% din capacitatea maxim  a spa iului în intervalul orar 5,00 - 24,00 în

comunele Gârcina (7,19), Podoleni (7,09) i Negre ti (6,87), unde se constat  c  inciden a
cumulat  a cazurilor la 14 zile este mai mare de 6/1.000 de locuitori. Participarea este
permis  doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 i
pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, respectiv
persoanele care se afl  în perioada cuprins  între a 15-a zi i a 180-a zi ulterioar  confirm rii
infect rii cu virusul SARS-CoV-2.

(14) Este permis  activitatea cu publicul a operatorilor economici care desf oar
activit i de preparare, comercializare i consum al produselor alimentare i/sau b uturilor
alcoolice i nealcoolice în interiorul centrelor comerciale, în comunele Gârcina (7,19),
Podoleni (7,09) i Negre ti (6,87), unde se constat  c  inciden a cumulat  a cazurilor la 14
zile este mai mare de 6/1.000 de locuitori, pân  la 50% din capacitatea maxim  a zonelor de
consum delimitate fa  de restul spa iului public i amenajate în acest scop. Accesul în zonele
de consum astfel delimitate i amenajate este permis doar pentru persoanele care sunt
vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 i pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea
schemei complete de vaccinare, respectiv persoanele care se afl  în perioada cuprins  între a
15-a zi i a 180-a zi ulterioar  confirm rii infect rii cu virusul SARS-CoV-2.

(15) Prepararea, comercializarea i consumul produselor alimentare i b uturilor
alcoolice i nealcoolice sunt permise, în comunele Gârcina, Podoleni i Negre ti, în spa iile
special destinate dispuse în exteriorul cl dirilor, în aer liber, cu respectarea m surilor de
protec ie sanitar  stabilite prin Ordinul comun al ministrului s ii, al ministrului
economiei, antreprenoriatului i turismului i al pre edintelui Autorit ii Na ionale Sanitare
Veterinare i pentru Siguran a Alimentelor.

(16) Se interzice activitatea în baruri, cluburi i discoteci în comunele Gârcina (7,19),
Podoleni (7,09) i Negre ti (6,87), unde se constat  c  inciden a cumulat  a cazurilor la 14
zile este mai mare de 6/1.000 locuitori.

(17) Se instituie obliga ia pentru operatorii economici care desf oar  activit i de
comer /prest ri de servicii în spa ii închise i/sau deschise, publice i/sau private, s  î i
organizeze i s  î i desf oare activitatea în zilele de vineri, sâmb i duminic  în intervalul
orar 5,00 - 22,00, în comunele Gârcina (7,19), Podoleni (7,09) i Negre ti (6,87), unde
inciden a cumulat  a cazurilor la 14 zile este mai mare de 6/1.000 de locuitori i mai mic
sau egal  cu 7,5/1.000 de locuitori. Unit ile farmaceutice, benzin riile, operatorii economici
cu activitate de livrare la domiciliu, precum i operatorii economici din domeniul
transportului rutier de persoane i rutier de m rfuri î i pot desf ura activitatea în regim
normal de munc , cu respectarea normelor de protec ie sanitar .

(18) Este permis  activitatea cu publicul a operatorilor economici care desf oar
activitatea în spa ii închise în domeniul s lilor de sport i/sau fitness f  a dep i 50% din
capacitatea maxim  a spa iului, în comunele Gârcina (7,19), Podoleni (7,09) i Negre ti
(6,87), unde inciden a cumulat  a cazurilor la 14 zile este mai mare de 6/1.000 de locuitori cu
asigurarea unei suprafe e de minimum 4 mp pentru fiecare persoan . Participarea este
permis  doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 i
pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, respectiv
persoanele care se afl  în perioada cuprins  între a 15-a zi i a 180-a zi ulterioar  confirm rii
infect rii cu virusul SARS-CoV-2.

(19) Este permis  activitatea cu publicul a operatorilor economici licen ia i în
domeniul jocurilor de noroc pân  la 50% din capacitatea maxim  a spa iului, în comunele



Gârcina (7,19), Podoleni (7,09) i Negre ti (6,87), unde inciden a cumulat  la 14 zile este
mai mare de 6/1.000 de locuitori. Participarea este permis  doar pentru persoanele care sunt
vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 i pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea
schemei complete de vaccinare, respectiv persoanele care se afl  în perioada cuprins  între a
15-a zi i a 180-a zi ulterioar  confirm rii infect rii cu virusul SARS-CoV-2.

(20) Este permis  activitatea cu publicul a operatorilor economici care desf oar
activit i de administrare a piscinelor interioare, f  a dep i 50% din capacitatea maxim  a
spa iului în comunele Gârcina (7,19), Podoleni (7,09) i Negre ti (6,87), unde inciden a
cumulat  la 14 zile este mai mare de 6/1.000 de locuitori. Participarea este permis  doar
pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 i pentru care au
trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, respectiv persoanele care se
afl  în perioada cuprins  între a 15-a zi i a 180-a zi ulterioar  confirm rii infect rii cu
virusul SARS-CoV-2.

(21) Este permis  activitatea operatorilor economici care administreaz  locuri de joac
pentru copii în spa ii închise, f  a dep i 50% din capacitatea maxim  a spa iului i în
intervalul orar 5,00 - 24,00 în comunele Gârcina (7,19), Podoleni (7,09) i Negre ti (6,87),
unde inciden a cumulat  la 14 zile este mai mare de 6/1.000 de locuitori. Participarea este
permis  doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 i
pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, respectiv
persoanele care se afl  în perioada cuprins  între a 15-a zi i a 180-a zi ulterioar  confirm rii
infect rii cu virusul SARS-CoV-2.

(22) Este permis  activitatea operatorilor economici care administreaz  s li de jocuri,
 a dep i 50% din capacitatea maxim  a spa iului în intervalul orar 5,00 – 24,00 în

comunele Gârcina (7,19), Podoleni (7,09) i Negre ti (6,87), unde inciden a cumulat  la 14
zile este mai mare de 6/1.000 de locuitori. Participarea este permis  doar pentru persoanele
care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 i pentru care au trecut 10 zile de la
finalizarea schemei complete de vaccinare, respectiv persoanele care se afl  în perioada
cuprins  între a 15-a zi i a 180-a zi ulterioar  confirm rii infect rii cu virusul SARS-CoV-2.

(23) Este permis  activitatea restaurantelor i cafenelelor din interiorul hotelurilor,
pensiunilor sau altor unit i de cazare, din comunele Gârcina, Podoleni i Negre ti, doar
pentru persoanele cazate în cadrul unit ilor respective.

Art. 3. În comunele Gârcina (7,19), Podoleni (7,09) i Negre ti (6,87), unde  se
constat  c  inciden a cumulat  la 14 zile este mai mare de 6/1.000 de locuitori, se instituie
obligativitatea purt rii m tii de protec ie, în toate spa iile publice deschise, cu excep iile
prev zute în ordinul comun al ministrului s ii i ministrului afacerilor interne.

Art. 4. (1) M surile prev zute la art. 1, art. 2 i art. 3 intr  în vigoare începând cu data
de 19 octombrie 2021, ora 08.00, pentru o perioad  de 14 zile, urmând a fi analizate la
expirarea perioadei de 14 zile, în func ie de inciden a cumulat  a cazurilor.

(2) surile prev zute la art.  1  pct.  1 i pct.  2 nu se mai aplic  dac  inciden a
cumulat  la 14 zile este mai mic  sau egal  cu 7/1.000 de locuitori.

(3) M surile prev zute la art. 2 pct. 12 i pct. 17 nu se mai aplic  dac  inciden a
cumulat  la 14 zile este mai mic  sau egal  cu 5,5/1.000 de locuitori.

(4) surile prev zute la art. 1 pct. 1 i art. 2 pct. 12 nu se aplic  persoanelor care
sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 i pentru care au trecut 10 zile de la
finalizarea schemei complete de vaccinare, respectiv persoanelor care se afl  în perioada
cuprins  între a 15-a zi i a 180-a zi ulterioar  confirm rii infect rii cu virusul SARS-CoV-2
i care fac dovada îndeplinirii acestei condi ii prin intermediul certificatului de vaccinare, pe

suport hârtie sau în format electronic, sau al certificatului digital al Uniunii Europene privind
COVID-19.



(5) M surile prev zute la art. 1 pct. 1 i art. 2 pct. 12 nu se aplic  persoanelor fizice
provenite din state ale c ror autorit i nu emit certificate digitale ale Uniunii Europene
privind COVID-19 sau documente compatibile cu aceste certificate, vaccinate împotriva
virusului SARS-CoV-2 i pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de
vaccinare, respectiv persoanelor care se afl  în perioada cuprins  între a 15-a zi i a 180-a zi
ulterioar  confirm rii infect rii cu virusul SARS-CoV-2 i care fac dovada îndeplinirii
acestei condi ii prin documente, pe suport hârtie sau în format electronic, care s  ateste
vaccinarea acestora.

(6) Se men in m surile stabilite în precedentele hot râri ale Comitetului Jude ean
pentru Situa ii de Urgen  Neam , urmând a fi analizate la expirarea perioadei de 14 zile, în
func ie de inciden a cumulat  a cazurilor.

Art. 5. (1) Inspectoratul pentru Situa ii de Urgen  „Petrodava” al jude ului Neam  va
asigura comunicarea prezentei hot râri membrilor Comitetului Jude ean pentru Situa ii de
Urgen i unit ilor administrativ-teritoriale nominalizate.

(2) Autorit ile administra iei publice locale din localit ile men ionate, din jude ul
Neam  vor aduce la cuno tin  public  prevederile prezentei hot râri, prin afi area acesteia pe
raza unit ilor administrativ teritoriale.

PRE EDINTE,
PREFECT

George LAZ R

Nr. 107
Piatra Neam , 18 octombrie 2021


