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A COMITETUL LOCAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ FĂLTICENI 

 

Datorită situației evoluției noului coronavirus COVID19 în această perioadă la nivel 
județean implicit local și în contextul generat de dinamica evoluției situației epidemiologice 
naționale, ca urmare a declarării „Stării de Alertă” de către premierul României din postura de 
Președinte al Comitetului Național pentru Situații de Urgență având la bază Ordonanța de 
Urgență a Guvernului nr. 68 din 14.05.2020 pentru modificarea și completarea unor acte 
normative cu incidență în domeniul managementului situațiilor de urgență și al protecției civile, 
publicată în M.Of. partea I, nr. 391/14.05.2020, Legea nr. 55 din 15.05.2020 privind unele 
măsuri de prevenire și combatere efectelor pandemiei de COVID-19 publicată în M.Of. partea I 
nr. 396/15.05.2020 și în conformitate cu Hotărârea Guvernului României nr. 394 din 
18.05.2020 privind declararea stării de alertă și măsurile care se aplică pe durata acesteia 
pentru prevenirea și combaterea  efectelor pandemiei de COVID-19, publicată în M.Of. partea 
I, nr. 410/18.05.2020, domnul primar prof. Gheorghe-Cătălin COMAN în calitate de 
președinte al CLSU, a convocat în regim de urgență membrii și consultanții Comitetului 
Local pentru Situații de Urgență al municipiului Fălticeni, în data de 19.05.2020 ora 13.45, 
conform adresei de convocare a ședinței cu nr. 9980 din 19.05.2020. 

Luând în considerare necesitatea creării condițiilor socio-economice necesare relansării 
graduale a economiei locale am stabilit noi măsuri conform regimului instituit al Stării de 
alertă, la nivelul UAT Fălticeni în condițiile redeschiderii Parcului de aventură din cadrul 
bazei de Agrement „Nada Florilor”, membrilor și consultanților din cadrul Comitetului 
Local pentru Situații de Urgență, li s-a propus adoptarea acestora, conform comunicării în scris 
a ordinii de zi, document anexa la adresa de convocare, prin intermediul canalelor de 
comunicaţie fax, e-mail și a grupului de muncă alcătuit pentru comunicare organizațională cu 
aplicație de comunicarea electronică a mesajelor disponibilă pe smartphone. 
 și având în vedere, 
- prevederile O.U.G. nr. 21/15.04.2004 privind Sistemul Național de Management al 

Situațiilor de Urgență, cu modificările și completările ulterioare; 
- prevederile art. 10 și art. 21 din H.G. nr. 1491/ 09.09.2004 privind Regulamentul-cadru 

privind structura organizațiilor, atribuțiile, funcționarea și dotarea comitetelor și centrelor 
operative pentru situații de urgență; 

- prevederile din Legea nr. 55 din 15.05.2020 privind unele măsuri de prevenire și 
combatere efectelor pandemiei de COVID-19 publicată în M.Of. partea I nr. 
396/15.05.2020; 

- prevederile din Hotărârea Guvernului României nr. 394 din 18.05.2020 privind declararea 
stării de alertă și măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și 
combaterea  efectelor pandemiei de COVID-19, publicată în M.Of. partea I, nr. 
410/18.05.2020 
 

COMITETUL LOCAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ 
 

HOTĂRĂȘTE 



Art. 1 
 Programul de lucru cu publicul este în intervalul orar 10.00 - 17.00. 

 

Art. 2 
 Accesul pietonal și auto se efectuează pe calea de acces principală respectiv str. Aleea Teilor, fn 
iar accesul în zona Bazei de agrement „Nada Florilor” se desfășoară pe căi de acces, respectiv intrare 
și ieșire - diferite. 

 

Art. 3 
 Accesul publicului/ persoanelor de intrare în suprafața destinată Parcului de aventură din cadrul 
Bazei de agrement „Nada Florilor” se face pe poarta principală, intrarea dinspre zona de start a 
elementelor din traseu. 

 

Art. 4 
 Ieșirea publicului/ persoanelor din suprafața destinată Parcului de aventură din cadrul Bazei de 
agrement „Nada Florilor” se execută obligatoriu prin partea/zona de final a elementelor de traseu. 

 

Art. 5 
 Personalul angajat specializat care asigură participanților, echiparea cu elementele individuale 
de protecție și siguranță, respectiv asigură măsurile de protecție pe traseu/trasee, va purta obligatoriu 
mască individuală de protecție individuală cu acoperirea gurii și nasului. 

 

Art. 6 
 Cetățenii/ publicul care vizitează/participă și/sau intră în suprafața destinată Parcului de 
aventură din cadrul Bazei de agrement „Nada Florilor” vor purta obligatoriu mască individuală de 
protecție individuală cu acoperirea gurii și nasului. 

 

Art. 7 
 Toate persoanele vor fi testate cu termometru portabil non-contact cu infraroșu de măsurare a 
temperaturii corporale la intrarea în suprafața destinată Parcului de aventură din cadrul Bazei de 
agrement „Nada Florilor”, respectiv la intrarea pe poarta principală de acces. 

 

Art. 8 
 La poarta principală de acces de intrarea în suprafața destinată Parcului de aventură din cadrul 
Bazei de agrement „Nada Florilor” se va asigura dezinfectant pentru mâini pus la dispoziție de către 
administratorul Bazei de agrement  „Nada Florilor”. 

 

Art. 9 
 Echipamentele de protecție individuală (casca de protecție), echipamentele individuale de 
siguranță (hamul) se dezinfectează după fiecare persoană/ participant (părinți, copii) care l-a 
utilizat/folosit. 

 

Art. 10 
 Celelalte echipamente și dotări ale elementelor de traseu se dezinfectează periodic, după fiecare 
utilizare/folosire. 

 

Art. 11 
 Pe toate traseele existente din incinta/spațiul destinat Parcului de aventură se va respecta 
obligatoriu regula de distanțare de cel puțin 2(două) elemente de traseu. 

 

Art. 12 
 În celelalte zone destinate accesului și/sau circulației pietonale din zona Bazei de agrement 
„Nada Florilor”, se interzice circulația persoanelor în grupuri mai mari de 3 persoane care nu aparțin 
aceleiași familii, precum și formarea unor asemenea grupuri. 

 
Art. 13 

 Este interzis accesul tuturor persoanelor indiferent de scopul/ situația cu/în care se află în 
zona/spațiul destinat Parcului de aventură, a căror temperatură corporală măsurată cu termometru 
portabil non-contact cu infraroșu, este mai mare/depășește - 37,30C. 



Art. 14 
 Persoanele depistate cu temperatură corporală măsurată cu termometru portabil non-contact cu 
infraroșu mai mare de 37,30C, sunt obligate să părăsească zona Parcului de aventură respectiv a Bazei 
de agrement „Nada Florilor” și să respecte obligatoriu regulile de distanțare socială stabilite de 
legislația în vigoare. 

 
Art. 15 

 Persoanele indiferent de vârstă, care prezintă simptomatologie de infectare cu noul Coronavirus 
au obligația să comunice aceasta personalului angajat sau conducerii administrative a Bazei de 
agrement „Nada Florilor”, în caz contrar vor fi puse în aplicare sancțiunile prevăzute de legislația în 
vigoare. 

 
Art. 16 

Persoanele/ cetățenii vor fi sancționați pentru nerespectarea celelalte măsuri, obligații, interdicții 
stabilite și prevăzute de Legea nr. 55/15.05.2020 la capitolul 3, și/sau de legislația incidentă. 

 
Art. 17 

 Este interzisă blocarea nejustificată a căilor de acces, respectiv intrările și ieșirile indiferent de 
amplasamentul acestora  cu mijloace, echipamente, utilaje, autovehicule. 

 

 
PREȘEDINTELE CLSU 

PRIMAR, 
prof. Gheorghe-Cătălin COMAN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hotărârea nr. 7 - CLSU Fălticeni 
Anexa la nr. 9980 din 19.05.2020 


