COMITETUL JUDEŢEAN PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ
VÂLCEA
H O T Ă R Â R E A NR. 20
Privitor la:

măsuri suplimentare în vederea gestionării pandemiei de
Coronavirus (SARS-CoV-2) în județul Vâlcea

Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Vâlcea, reorganizat prin Ordinul
Prefectului nr. 420/15.09.2020;
Întrunit astăzi 02.04.2021, ora 1400, în şedinţă extraordinară de lucru;
Văzând situația ratelor de incidență cumulată a cazurilor de COVID-19 în
unitățile administrativ-teritoriale din județul Vâlcea, calculate la 14 zile la data de
02.04.2021, transmisă Comitetului Județean pentru Situații de Urgență de către
Direcția de Sănătate Publică Vâlcea, prin adresa nr. 10100/02.04.2021, înregistrată la
Instituția Prefectului județului Vâlcea cu nr. 4850/02.04.2021;
Având în vedere prevederile:
Hotărârii Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă nr. 20 din
25.03.2021;
- H.G. nr. 293/10.03.2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul
României începând cu data de 14 martie 2021, precum şi stabilirea măsurilor care se
aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de
COVID-19;
- H.G. nr. 348/25.03.2021 pentru modificarea şi completarea anexei nr. 3 la
Hotărârea Guvernului nr. 293/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul
României începând cu data de 14 martie 2021, precum şi stabilirea măsurilor care se
aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de
COVID-19;
În conformitate cu:
- prevederile Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și
combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările şi completările
ulterioare;
- prevederile Legii nr. 136 din 18.07.2020 privind instituirea unor măsuri în
domeniul sănătății publice în situații de risc epidemiologic și biologic;
În temeiul art. 10, alin (3) 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 şi ale art. 2 lit. a), art. 11
alin. (1) și art. 22 lit. b) din O.U.G. nr. 21/2004 privind Sistemul Naţional de
Management al Situaţiilor de Urgenţă, cu modificările şi completările ulterioare,
adoptă următoarea

HOTĂRÂRE :
Art. 1. (1) Se constată, la data de 02.04.2021, incidența cumulată a cazurilor la
14 zile la 1000 locuitori, în localitățile din județul Vâlcea, după cum urmează:
- Anexa nr. 1, cu localitățile în care incidența cumulată este mai mare de 4 și
mai mică sau egală cu 7,5/1000 locuitori;
- Anexa nr. 2, cu localitățile în care incidența cumulată este mai mare de 3 și
mai mică sau egală cu 4/1000 locuitori;
- Anexa nr. 3, cu localitățile în care incidența cumulată este mai mare de 1,5 și
mai mică sau egală cu 3/1000 locuitori;
- Anexa nr. 4, cu localitățile în care incidența este mai mică sau egală cu
1,5/1000 locuitori,
anexe care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
(2) Comitetele locale pentru situații de urgență din unitățile administrativteritoriale și Inspectoratul de Poliție Județean Vâlcea, prin birourile/posturile de poliție
teritoriale, vor informa în termen de 24 de ore persoanele fizice/juridice/autoritățile și
instituțiile publice care au locuința/sediul social/punctul de lucru în aceste unități
administrativ-teritoriale cu privire la obligativitatea aplicării măsurilor prevăzute de
H.G. nr. 293/10.03.2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României,
precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și
combaterea efectelor pandemiei COVID-19, modificată și completată de H.G. nr.
348/25.03.2021 (pentru modificarea și completarea anexei nr. 3) și dispuse prin
prezenta hotărâre.
Art. 2. În funcție de incidența cumulată prevăzută la art. 1, autoritățile locale,
operatorii economici, persoanele juridice, fizice etc vor pune în aplicare, începând cu
data de 03.04.2021, ora 0000, măsurile stabilite prin H.G. nr. 293/10.03.2021
privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României, precum și stabilirea măsurilor
care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei
COVID-19, modificată și completată de H.G. nr. 348/25.03.2021 (pentru modificarea și
completarea anexei nr. 3), acte normative anexate.
Art. 3. (1) În situația creșterii ratelor de incidență, în unele localități, în
săptămâna 03.04.2021-09.04.2021, în intervalele:
- peste 1,5 cazuri/1000 de locuitori;
- peste 3 cazuri/1000 de locuitori;
- peste 4 cazuri/1000 de locuitori;
- peste 7,5 cazuri/1000 de locuitori,
comitetele locale pentru situații de urgență și Inspectoratul de Poliție Județean
Vâlcea, prin birourile/posturile locale de poliție, vor informa persoanele
fizice/juridice/autoritățile și instituțiile publice care au locuința/sediul social/punctul de
lucru în aceste localități despre rata de incidență înregistrată și despre obligativitatea

aplicării măsurilor prevăzute de H.G. nr. 293/10.03.2021, modificată și completată de
H.G. nr. 348/25.03.2021 (pentru modificarea și completarea anexei nr. 3);
(2) În termen de 24 ore de la publicarea ratelor de incidență prevăzute la alin
(1) pe site-urile: Inspectoratului Județean pentru Situații de Urgență, Direcției
Județene de Sănătate Publică și Instituției Prefectului (Facebook), autoritățile locale,
operatorii economici, persoanele juridice, fizice etc vor pune în aplicare măsurile
stabilite prin H.G. nr. 293/10.03.2021, modificată și completată de H.G. nr.
348/25.03.2021 (pentru modificarea și completarea anexei nr. 3);
(3) Măsurile instituite în conformitate cu H.G. nr. 293/10.03.2021, modificată și
completată de H.G. nr. 348/25.03.2021 (pentru modificarea și completarea anexei nr.
3), pentru localitățile în care a fost constatată incidența cumulată la 14 zile mai mare
de 4 la 1000 de locuitori și mai mică de 7,5 la 1000 de locuitori, își încetează
aplicabilitatea atunci când incidența cumulată la 14 zile este mai mică sau egală cu 3,5
la 1000 locuitori;
(4) Măsurile instituite în conformitate cu H.G. nr. 293/10.03.2021, modificată și
completată de H.G. nr. 348/25.03.2021 (pentru modificarea și completarea anexei nr.
3), pentru localitățile în care a fost constatată incidența cumulată la 14 zile mai mare
de 7,5 la 1000 de locuitori, își încetează aplicabilitatea atunci când incidența cumulată
la 14 zile este mai mică sau egală cu 7 la 1000 locuitori.
Art. 4. Pentru prevenirea și limitarea răspândirii infecției cu SARS-CoV-2, pentru
fiecare client se va asigura o suprafață neocupată de minimum 7 mp în centrele
comerciale în care își desfășoară activitatea mai mulți operatori economici, de tip mall,
respectiv o suprafață de 4 mp în celelalte spații comerciale, cu păstrarea distanței de
protecție sanitară.
a) Numărul maxim de clienți se va calcula în funcție de suprafața centrului
comercial/magazinelor și va fi afișat, prin grija administratorului, la intrarea în fiecare
centru/magazin.
b) Accesul în centrele comerciale se va efectua prin realizarea triajului
epidemiologic (termometrizare digitală) și se va realiza unidirecțional: cale/flux de
acces pentru intrare, respectiv cale/flux de acces pentru ieșire.
c) Administratorii/proprietarii vor pune la dispoziție dezinfectant pentru clienți și
vor asigura dezinfectarea periodică a suprafețelor centrului comercial/magazinului.
Art. 5. (1) În condiţiile art. 5 alin. (2) lit. d) şi alin. (3) lit. f) şi art. 17 din Legea
nr. 55/2020, cu modificările şi completările ulterioare, pe durata stării de alertă,
angajatorii dispun organizarea muncii la domiciliu sau în regim de telemuncă, acolo
unde specificul activităţii permite, în condiţiile art. 108 - 110 din Legea nr. 53/2003 Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale celor
stabilite prin Legea nr. 81/2018 privind reglementarea activităţii de telemuncă, cu
modificările ulterioare.
(2) În situaţia în care nu se poate desfăşura activitatea de către salariat
în regim de telemuncă sau muncă la domiciliu şi în vederea evitării aglomerării
transportului public, angajatorii din sistemul privat, autorităţile şi instituţiile publice

centrale şi locale, indiferent de modul de finanţare şi subordonare, precum şi regiile
autonome, societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile la care capitalul
social este deţinut integral sau majoritar de stat ori de o unitate administrativteritorială, având un număr mai mare de 50 de salariaţi, au obligaţia organizării
programului de lucru astfel încât personalul să fie împărţit în grupe care să înceapă,
respectiv să termine activitatea la o diferenţă de cel puţin o oră.
Art. 6. (1) Pentru verificarea motivului deplasării în interes profesional prevăzut
la art. 2, alin (2) din H.G. nr. 348/25.03.2021, 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.
(2) Pentru verificarea motivului deplasării în interes personal prevăzut la art. 2,
alin (3) din H.G. nr. 348/25.03.3021, persoanele sunt obligate să prezinte, la cererea
personalului autorităților abilitate, o declarație pe propria răspundere, completată în
prealabil.
(3) Modelul adeverinței eliberate de angajator și modelul declarației pe propria
răspundere menționate la alin (1) și (2) se găsesc în anexa nr. 5, respectiv anexa nr. 6
la prezenta hotărâre.
Art. 7. În vederea punerii în aplicare, prezenta hotărâre va fi comunicată de
către Inspectoratul pentru Situații de Urgență ,,General Magheru” al județului Vâlcea,
prin Secretariatul Tehnic Permanent, membrilor Comitetului Județean pentru Situații
de Urgență, autorităților publice locale și altor instituții/societăți comerciale interesate.

PREȘEDINTE CJSU VÂLCEA,
PREFECT,
SEBASTIAN FÂRTAT

Râmnicu Vâlcea, 02.04.2021

Anexa nr.1 la Hotărârea CJSU Vâlceanr.20/02.04.2021

Lista localităților unde incidența cumulată a cazurilor este mai mare de 4 și
mai mică sau egală cu 7,5/1000 locuitori
Nr.
crt.

Localitatea

Incidență calculată potrivit Anexei 3,
art. 15 din H.G. nr. 348/25.03.2021

1
2
3
4
5
6

COMUNA VLĂDEŞTI
COMUNA MĂLDĂREŞTI
MUNICIPIUL RÂMNICU VÂLCEA
ORAŞUL HOREZU
ORAŞUL CĂLIMĂNEŞTI
COMUNA OTEŞANI

5.85
5.81
5.47
5.07
5.00
4.33

Anexa nr.2 la Hotărârea CJSU Vâlcea nr.20/02.04.2021

Lista localităților unde incidența cumulată a cazurilor este mai mare de 3 și
mai mică sau egală cu 4/1000 locuitori
Nr.
crt.

Localitatea

Incidență calculată potrivit Anexei 3,
art. 15 din H.G. nr. 348/25.03.2021

1
2
3
4
5
6
7

COMUNA SUTEŞTI
COMUNA NICOLAE BĂLCESCU
COMUNA IONEŞTI
COMUNA PERIŞANI
ORAŞUL OCNELE MARI
COMUNA PĂUŞEŞTI-MĂGLAŞI
COMUNA ROEŞTI

3.53
3.47
3.33
3.27
3.26
3.20
3.18

Anexa nr.3 la Hotărârea CJSU Vâlcea nr.20/02.04.2021

Lista localităților unde incidența cumulată a cazurilor este mai mare de 1,5
și mai mică sau egală cu 3/1000 locuitori
Nr.
crt.

Localitatea

Incidență calculată potrivit Anexei 3,
art. 15 din H.G. nr. 348/ 25.03.2021

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

COMUNA LĂDEŞTI
COMUNA GLĂVILE
ORAŞUL BĂBENI
COMUNA PIETRARI
MUNICIPIUL DRĂGĂŞANI
COMUNA TOMŞANI
COMUNA PESCEANA
ORAŞUL BĂILE GOVORA
ORAŞUL BREZOI
COMUNA BUJORENI
COMUNA MIHĂEŞTI
COMUNA POPEŞTI
COMUNA CREŢENI
COMUNA ŞTEFĂNEŞTI
COMUNA ORLEŞTI
COMUNA BĂRBĂTEŞTI
COMUNA GALICEA
COMUNA BUDEŞTI
COMUNA VOINEASA
COMUNA VOICEŞTI
COMUNA LĂPUŞATA
COMUNA BUNEŞTI
COMUNA STOENEŞTI
COMUNA STĂNEŞTI
COMUNA AMĂRĂŞTI
COMUNA MALAIA
COMUNA ŞUŞANI
COMUNA DĂEŞTI

2.99
2.90
2.82
2.82
2.80
2.79
2.63
2.52
2.52
2.48
2.45
2.41
2.39
2.30
2.25
2.24
2.22
2.10
2.10
2.09
2.04
1.88
1.83
1.82
1.78
1.70
1.69
1.60

29
30
31
32
33

COMUNA DRĂGOEŞTI
ORAŞUL BĂILE OLĂNEŞTI
COMUNA BERISLĂVEŞTI
COMUNA MILCOIU
COMUNA STROEŞTI

1.58
1.57
1.57
1.56
1.53

Anexa nr.4 la Hotărârea CJSU Vâlcea nr.20/02.04.2021

Lista localităților unde incidența cumulată a cazurilor este mai mică sau
egală cu 1,5/1000 locuitori

Nr.
crt.

Localitatea

Incidență calculată potrivit Anexei 3,
art. 15 din H.G. nr. 348/ 25.03.2021

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

COMUNA CERNIŞOARA
COMUNA ALUNU
COMUNA LUNGEŞTI
COMUNA FRÂNCEŞTI
COMUNA MATEEŞTI
COMUNA VAIDEENI
COMUNA PĂUŞEŞTI
COMUNA SLĂTIOARA
COMUNA MĂCIUCA
COMUNA GRĂDIŞTEA
COMUNA MITROFANI
COMUNA OLANU
COMUNA FÂRTĂŢEŞTI
COMUNA PRUNDENI
COMUNA COSTEŞTI
COMUNA BOIŞOARA
COMUNA ROŞIILE
COMUNA GOLEŞTI
COMUNA MĂDULARI
COMUNA GUŞOENI

1.48
1.41
1.40
1.39
1.31
1.30
1.25
1.24
1.23
1.17
1.13
1.07
1.06
1.04
0.97
0.89
0.86
0.79
0.76
0.76

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

ORAŞUL BERBEŞTI
COMUNA SCUNDU
COMUNA RACOVIŢA
COMUNA DĂNICEI
COMUNA ZĂTRENI
COMUNA LIVEZI
COMUNA ŞIRINEASA
COMUNA TETOIU
COMUNA VALEA MARE
COMUNA MUEREASCA
ORAŞUL BĂLCEŞTI
COMUNA CÂINENI
COMUNA COPĂCENI
COMUNA DICULEŞTI
COMUNA FĂUREŞTI
COMUNA GHIOROIU
COMUNA LĂCUSTENI
COMUNA LALOŞU
COMUNA RUNCU
COMUNA SĂLĂTRUCEL
COMUNA SINEŞTI
COMUNA STOILEŞTI
COMUNA TITEŞTI

0.57
0.55
0.54
0.53
0.47
0.46
0.44
0.43
0.42
0.40
0.20
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Anexa nr. 5 la hotărârea CJSU Vâlcea nr. 20/02.04.2021

ADEVERINȚĂ ANGAJATOR
Se
adeverește
domnul/doamna

prin

prezenta

născut/ă în data
de:

că
, în localitatea

este angajat/ă
a
cu
în

sediul

De asemenea, se adeverește că persoana sus-numită desfășoară activitatea în cadrul
organizației noastre, într-un interval care se suprapune cu cel cuprins între orele 20:00 –
05:00, la următoarea/următoarele adresă/adrese:

Prezenta adeverință
perioadă de

este

valabilă

pentru

o

zile începând cu data
de

și a fost emisă pentru justificarea deplasării în intervalul orar 20:00 – 05:00.
Cunoscând prevederile articolului 326 din Codul Penal privind falsul în declarații, certific, în
calitate
de reprezentant legal
al
faptul că informațiile prezentate mai sus nu sunt false.
Data

Reprezentant legal
Nume
Prenume
Funcție
Semnătură

*Adeverința de la angajator poate fi stocată și prezentată pentru control pe dispozitive electronice mobile, cu
condiția ca pe documentul prezentat să existe semnătura olografă a reprezentantului legal al angajatorului și
data la care a fost redactată adeverința.

Anexa nr. 6 la hotărârea CJSU Vâlcea nr. 20/02.04.2021

DECLARAȚIE PE PROPRIE RĂSPUNDERE
Subsemnatul/a:
domiciliat/ă în:
cu reședința în fapt
în:
născut/ă în data de:

în localitatea

declar pe proprie răspundere, cunoscând prevederile articolului 326 din Codul Penal privind
falsul în declarații, că mă deplasez în afara locuinței, în intervalul orar 20:00 – 05:00, din
următorul/ următoarele motive:
În interes profesional. Menționez că îmi desfășor activitatea profesională la
instituția/societatea/organiz
ația
cu sediul în
și cu punct/e de lucru la următoarele adrese:
Asistență medicală care nu poate fi amânată și nici realizată de la distanță (inclusiv
vaccinare)
Achiziționarea de medicamente
Îngrijirea/însoțirea copilului și/sau asistența persoanelor vârstnice, bolnave sau cu
dizabilități
Deces al unui membru al familiei

Data

Semnătura ...........................................

*Declarația pe propria răspundere poate fi scrisă de mână, cu condiția preluării tuturor elementelor
prezentate mai sus.
**Declarația pe propria răspundere poate fi stocată și prezentată pentru control pe dispozitive
electronice mobile, cu condiția ca pe documentul prezentat să existe semnătura olografă a persoanei
care folosește Declarația și data pentru care este valabilă declarația.

