
Anexă la 

Hotărârea nr.1/2021 

a C.L.S.U. COSTESTI 

                                 

                               PLAN DE MĂSURI 

                privind măsurile cu caracter imediat, în vederea limitării 

răspândirii infecției cu virusul SARS- CoV-2 și reducerii ratei de 

infectare  la nivelul UAT Orașul  Costești,   

 

              În baza  prevederilor Ordonanței de Urgenâă a Guvernului nr. 21/2004 

privind Sistemul National de Management al Situațiilor de Urgență, aprobată cu 

modificări și completări prin Legea nr. 15/2005, și  al  Regulamentului - Cadru 

privind structura organizatorică, atribuțiile și dotarea comitetelor și centrelor 

operative pentru situații de urgență, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 

1491/2004,        

              Având în vedere Hotărârea Guvernului României nr. 293 din 10 MARTIE 

2021, a Legii 55/2020, privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea 

efectelor pandemiei COVID-19, adresa nr.10876/18.03.2021 a Prefectului 

județului Argeș,   și a celorlalte acte normative în vigoare, Comitetul Local pentru 

Situații de Urgență al Orașului Costești, județul Argeș, emite următorul plan de 

măsuri astfel: 

1. Pentru prevenirea răspândirii infecțiilor cu SARS- CoV-2 se interzice pe raza UAT 

Orașul Costești, organizarea și desfășurarea de mitinguri, demonstrații, procesiuni, 

concerte sau alte tipuri de întruniri în spații deschise, precum și a întrunirilor de 

natura activităților culturale, științifice, artistice, sportive sau de divertisment în 

spații închise. 

2. Se interzice desfășurarea de reuniuni cu prilejul unor sărbători, aniversari, 

petreceri în spatii închise și/sau deschise, publice și/sau private. 

3. Competițiile sportive se pot desfășura pe raza UAT Costești, fără spectatori, numai 

în condițiile stabilite prin ordinul comun al ministerului tineretului si sportului si 

al ministerului sănătății. 
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4. Activitatea cultelor religioase, inclusiv a slujbelor și rugăciunilor colective, se 

desfășoară în interiorul si/sau in afara lăcașurilor de cult, cu respectarea regulilor 

de protecție sanitara, stabilite prin ordinul comun al ministrului sănătății și al 

ministrului afacerilor interne . 

5. Se interzic activitățile recreative și sportive desfășurate în aer liber, cu excepția 

celor care se desfășoară cu participarea a cel mult 10 persoane care nu locuiesc 

împreuna. 

6. Se interzice organizarea de evenimente private (nunți, botezuri, mese festive etc.) 

în spatii închise cum ar fi saloane, cămine culturale, restaurante, baruri, cafenele, 

săli/corturi de evenimente. 

7. Se interzice organizarea de evenimente private (nunți, botezuri, mese festive etc.) 

în spatii deschise cum ar fi saloane, terase, baruri, corturi de evenimente. 

8. Se interzice circulația persoanelor în grupuri pietonale mai mari de 6 persoane care 

nu aparțin aceleiași familii, precum și formarea unor asemenea grupuri. 

9. Se interzice circulația persoanelor în afara locuinței/gospodăriei în intervalul orar  

22.00 – 05.00, cu următoarele excepții: 

a. Deplasarea  în interes profesional 

b. Deplasarea pentru asistență medicală care nu poate fi amânata și nici realizată 

de la distanță, precum și achiziționarea de medicamente. 

c. Deplasări în afara localităților ale persoanelor care sunt în tranzit sau care 

efectuează călătorii al căror interval orar se suprapune cu perioada interdicției. 

d. Deplasarea din motive justificate, precum îngrijirea/însoțirea copilului, 

asistența persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilități ori decesul unui 

membru de familie. 

10.   Activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfășoară activități de 

preparare comercializare si consum al produselor alimentare și/sau băuturilor 

alcoolice și nealcoolice, de tipul restaurantelor și cafenelelor, în interiorul 

clădirilor, este permisa fără a depăși 50% din capacitatea maxima a spațiului și în 

intervalul orar 6.00 – 22.00,  dacă incidență cumulata a cazurilor în ultimele 14 

zile este mai mică sau egala cu 1,5/1000 locuitori, dacă incidența cumulată  în 

ultimele 14 zile a cazurilor este mai mare de 1,5 și mai mică sau egală cu 3/1000 

de locuitori, fără a depăși 30% din capacitatea maximă a spațiului , în intervalul 

orar 6.00 – 22.00, și este interzisă la depășirea incidentei de 3/1000 de locuitori. 

Măsurile se aplică și operatorilor economici care desfășoară activități în spațiile 

publice 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. În situația în care activitatea operatorilor economici  prevăzuți mai sus 

este restricționată sau închisă, se permite prepararea hranei și comercializarea 

produselor alimentare și băuturilor alcoolice și nealcoolice care nu se consuma în 

spațiile respective. 

11.  Prepararea, comercializarea și consumul produselor alimentare și băuturilor 

alcoolice și nealcoolice sunt permise în spatiile special destinate în exteriorul 

clădirilor, în aer liber, cu asigurarea unei distanțe de minimum 2 metri între mese 



si participarea a maximum 6 persoane la o masa daca sunt din familii diferite, si 

cu respectarea masurilor de protecție sanitara. 

12.  Se instituie obligația pentru operatorii economici care desfășoară activități de 

comerț/prestări serviciu în spații închise și/ sau deschise, publice și/sau private, să-

și organizeze și desfășoare activitatea în intervalul orar 5.00 – 21.00. Prin excepție 

în intervalul orar 21.00 - 5.00, operatorii economici pot activa doar în relația cu 

operatorii economici cu livrare la domiciliu. 

13. Unitățile farmaceutice, benzinăriile, operatorii economici cu activitate de livrare 

la domiciliu, precum și operatorii economici din domeniul transportului rutier de 

persoane care utilizează autovehicule cu capacitatea mai mare de 9 locuri pe 

scaune, inclusiv locul conducătorului auto, și cei din domeniul transportului rutier 

de mărfuri care utilizează autovehicule cu masa maxima autorizată de peste 2,4 

tone își pot desfășura activitatea în regim normal de muncă , cu respectarea 

normelor de protecție sanitară. 

                                               Termen: permanent (pe durata stării de alertă) 

                                                     Răspund: Preda Mihai – șef SVSU 

                                                                     Ghiță Aurel – inspector protecție civilă 

                                                          Dinu Florina – Director ex.(DAS) 

                                                         Telescu Corina – inspecția comercială 

 

14. Verificarea zilnică a persoanelor care sunt plasate în  izolare sau carantină la 

domiciliu,   

                                               Termen: permanent (pe durata stării de alertă) 

                                              Răspund: Dinu Florina – Director ex.(DAS) 

                                                                     Preda Mihai – șef SVSU 

 

15.  Identificarea persoanelor în vârsta de peste 65 ani, fără susținători sau altă formă 

de ajutor, în vederea asigurării sprijinului necesar pentru a minimaliza expunerea 

acestora în afara locuințelor. 

                                               Termen: permanent(pe durata stării de alertă) 

                                               Răspund: Dinu Florina – Director ex.(DAS) 

                                                                     Preda Mihai – șef SVSU 

 

16. În cadrul unităților/instituțiilor de învățământ sunt permise activitățile didactice și 

alte activități specifice, precum și desfășurarea examenelor pentru elevi, cadre 

didactice în condițiile respectării măsurilor de prevenire, stabilite prin ordin 

comun al ministrului educației și al ministrului sănătății emis în temeiul Legii 

55/2020, cu modificările și completările ulterioare. 

                                                     Termen: permanent (pe durata stării de alertă) 

                                                        Răspund: directorii instituțiilor de învățământ 

 



17. La apariția a 3 cazuri de infectare cu virusul SARS -CoV-2 intra-un interval de 7 

zile consecutive, în spatiile destinate cazării elevilor, se instituie măsura închiderii 

clădirii pentru o perioadă de 14 zile. 

                                                  Termen: permanent (pe durata stării de alertă) 

                                                        Răspund: directorii instituțiilor de învățământ 

 

18. Activitatea pieței agroalimentare se desfășoară în condițiile stabilite prin ordin 

comun al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației, al ministrului 

agriculturi și dezvoltării rurale, al ministerului sănătății și al ministrului muncii și 

protecției sociale. 

                                                       Termen: permanent(pe durata stării de alertă) 

                                                          Răspund: Șerbănescu Carmen 

19. Pentru îndeplinirea măsurilor cuprinse în prezentul plan, personalul implicat va 

coopera cu structurile de Poliție și Jandarmerie. 

 

 PREȘEDINTELE  

C.L.S.U.COSTEȘTI 

  Primar, 

 Ing. Ion BAICEA 

                                                                                       ȘEF C.O.A.T, 

                                                                                Inspector protecție civilă 

                                                                                                GHIȚĂ Aurel 


