ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FĂLTICENI

FĂLTICENI, 725200; Str. Republicii, nr. 13
Nesecret
tel. +40.230.542056; fax. +40.230.544942
Exemplar unic
email: falticeni@falticeni.ro
Nr. 21114 din 27.09.2021
- SERVICIUL VOLUNTAR PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ -

Informare generală

Către,
POPULAȚIE, INSTITUȚII PUBLICE, INSTITUȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT, OPERATORI ȘI
AGENȚI ECONOMICI, ASOCIAȚII SPORTIVE DIN RAZA UAT FĂLTICENI
Având în vedere Hotărârea Comitetului Județean pentru Situații de Urgență nr.
161 din 24.09.2021, privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea rezilienței comunității și
de diminuare a impactului de risc, aplicabile pe raza județului Suceava, în scopul limitării și
prevenirii răspândirii virusului SARS-CoV-2 și de modificare a Hotărârilor Comitetului Județean
pentru Situații de Urgență privind stabilirea unor măsuri restrictive aflate în vigoare, conform
art.4 din HCJSU nr. 161 din 24.09.2021 se dispune începând cu data de 26.09.2021,
ora 00:00, pentru o perioadă de 14 zile, pentru municipiul Fălticeni, unitate administrativteritorială nou-stabilită, prevăzută în Anexa nr. 4 la prezenta hotărâre (unde incidența cumulată
a cazurilor în ultimele 14 zile este mai mare de 3/1000 locuitori și mai mică de 6/1000 locuitori)
următoarele măsuri:
a) În aplicarea art. 1, pct. 5¹ din Anexa nr. 3 la HG 932/2021 (modificat și
completat), în spațiile închise sau deschise, competițiile sportive se pot desfăşura cu
participarea spectatorilor până la 30% din capacitatea maximă a spațiului, cu asigurarea unei
distanţe de minimum 1 metru între persoane. Participarea este permisă doar pentru persoanele
care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la
finalizarea schemei complete de vaccinare, persoanele care prezintă rezultatul negativ al unui
test RT-PCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul
negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecția 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
ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS CoV-2, în condițiile stabilite prin ordinul comun al
ministrului tineretului şi sportului şi al ministrului sănătății, 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, pct. 8 din Anexa nr. 3 la HG 932/2021 (modificat şi completat),
organizarea şi desfăşurarea activității în cadrul cinematografelor, instituţiilor de spectacole
şi/sau concerte sunt permise cu participarea publicului până la 50% din capacitatea maximă a
spațiului şi cu purtarea măștii de protecție. Participarea este permisă doar pentru persoanele
care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 şi pentru care au trecut 10 zile de la
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finalizarea schemei complete de vaccinare, persoanele care prezintă rezultatul negativ al unui
test RT-PCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul
negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecția 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 condițiile stabilite prin ordinul comun al
ministrului tineretului şi sportului şi al ministrului sănătății, emis în temeiul art. 44 şi al art. 71
alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările și completările ulterioare;
c) În aplicarea art. 1, pct. 12' din Anexa nr. 3 la HG 932/2021 (modificat şi
completat), 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
1.000 de spectatori și cu purtarea măştii de protecție. 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 infecția cu virusul SARS-CoV 2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul
negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecția 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 condițiile stabilite prin ordinul comun al
ministrului culturii şi al ministrului sănătății, emis în temeiul art. 44 şi al art. 71 alin. (2) din
Legea nr. 55/2020, cu modificările şi completările ulterioare;
d) În aplicarea art. 1, pct. 17¹ din Anexa nr. 3 la HG 932/2021 (modificat şi
completat), se permit activitățile recreative şi sportive desfăşurate în aer liber, cu participarea a
cel mult 10 de persoane care nu locuiesc împreună, stabilite prin ordin comun al ministrului
sănătății, după caz, cu ministrul tineretului şi sportului, ministrul mediului, apelor şi pădurilor
sau ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale;
e) În aplicarea art. 1, pct. 23¹ din Anexa nr. 3 la HG 932/2021 (modificat şi
completat), se permite organizarea de evenimente private (nunți, botezuri) cu un număr de
participanți de maximum 200 de persoane în interior și cu asigurarea unei suprafețe 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 de vaccinare, persoanele care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR
pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat
al unui test antigen rapid pentru infecția cu virusul SARS CoV-2 nu mai vechi 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. 6, pct. 2 din Anexa nr. 3 la HG 932/2021 (modificat și completat),
activitatea restaurantelor şi a cafenelelor din interiorul hotelurilor, pensiunilor sau altor unități
de cazare, precum și la terasele acestora este permisă până la capacitatea maximă a spațiului în
intervalul orar 05:00-02:00 doar pentru persoanele cazate în cadrul acestor unităţi;
g) În aplicarea art. 6, pct. 3 din Anexa nr. 3 la HG 932/2021 (modificat şi completat),
activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfăşoară activități de preparare,
comercializare și consum al produselor alimentare şi/sau băuturilor alcoolice şi nealcoolice, de
tipul restaurantelor şi cafenelelor, în interiorul clădirilor, precum şi la terase este permisă până
la 50% din capacitatea maximă a spațiului în intervalul orar 5.00 2.00. Participarea este permisă
doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 şi pentru care au
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trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, persoanele care prezintă
rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72
de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecția cu virusul SARSCoV-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;
h) În aplicarea art. 6, pct. 10 din Anexa nr. 3 la HG 932/2021 (modificat și
completat), activitatea în baruri, cluburi și discoteci este permisă fără a depăși 30% din
capacitatea maximă a spațiului 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;
i) În aplicarea art. 9, pct. 5¹ din Anexa nr. 3 la HG 932/2021 (modificat şi
completat), activitatea cu publicul a operatorilor economici licențiați în domeniul jocurilor de
noroc este permisă până la 50% din capacitatea maximă a spațiului. Participarea este permisă
doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au
trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, persoanele care prezintă
rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV 2 nu mai vechi de 72
de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecția cu virusul SARSCoV-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;
j) În aplicarea art. 9, pct. 10 din Anexa nr. 3 la HG 932/2021 (modificat şi
completat), activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfășoară activități de
administrare a piscinelor interioare este permisă fără a depăşi 50% din capacitatea maximă a
spațiului. 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 infectia cu
virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test
antigen rapid pentru infecția 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.
PREȘEDINTELE CLSU FĂLTICENI
Primar,
Prof. Gheorghe-Cătălin COMAN

Întocmit,
Insp. asist. SVSU
Giosanu Petru-Ovidiu
Notă: Se transmite prin: e-mail, fax, mass-media locală, mijloace de comunicare online, site-uri de socializare.
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