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ANUNT 
 

In conformitate cu prevederile art. 6, alin (1), (3), (4) si alin (5) Hotararii 

Comitetului National pentru Situatii de Urgenta nr. 91 din 22.10.2021 si in 

temeiul prevederilor art. 5, art. 8, art 9, alin (1), art. 17, art 38, alin 1A5, art 43, 

alin (1), at 44 si art 71 din Legea nr 55/2020privind unele masuri pentru 

prevenirea si combaterea efectelor pandemieide COVID-19, cu modificarile si 

completarile ulterioare, accesul in acesta institutie va fi permis doar persoanelor 

care indeplinesc urmatoarele conditii: 

 

 accesul tuturor persoanelor, cu 

excepția  angajaților, în incintele instituțiilor 

publice centrale și locale, regiilor autonome 

și  operatoriilor economici cu capital public, este 

permis doar persoanelor care fac dovada 

vaccinării, trecerii prin boală în ultimele 

180 de zile sau testării, cu obligația  de a 

verifica la intrarea în locație, prin 

intermediul certificatului digital al UE 

privind  COVID-19 care va fi scanat de 

personalul propriu, iar în cazul cetățenilor 

străini și  apatrizi definiți potrivit Ordonanței 



de urgență a Guvernului nr. 194/2002 

privind  regimul străinilor în România, republicată, 

cu modificările și completările ulterioare,  prin 

intermediul documentului de vaccinare 

emis de unitatea sanitară din 

afara  României unde a fost administrat 

vaccinul sau, după caz, a documentului 

care  atestă trecerea prin boală sau 

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, 

prezentat în limba țării respective și în limba engleză 

sau în limba  română.  

 
Prevederile art. 6, alin (1), (3), (4) si alin (5) Hotararii Comitetului 

National pentru Situatii de Urgenta nr. 91 din 22.10.2021: 

 

“(1) Se propune ca accesul tuturor persoanelor, cu excepția  angajaților, în 
incintele instituțiilor publice centrale și locale, regiilor autonome și  operatoriilor 
economici cu capital public, să fie permis doar persoanelor care fac dovada 
vaccinării, trecerii prin boală în ultimele 180 de zile sau testării, cu obligația  de a 
verifica la intrarea în locație, prin intermediul certificatului digital al UE 
privind  COVID-19 care va fi scanat de personalul propriu, iar în cazul cetățenilor 
străini și  apatrizi definiți potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 
194/2002 privind  regimul străinilor în România, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare,  prin intermediul documentului de vaccinare emis de 
unitatea sanitară din afara  României unde a fost administrat vaccinul sau, după 
caz, a documentului care  atestă trecerea prin boală sau 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, prezentat în limba țării respective și în 
limba engleză sau în limba  română. “ 

“(3) Instituțiile publice și operatorii economici prevăzuți la alin. (1), vor  întreprinde 
măsurile necesare pentru asigurarea accesului cetățenilor la serviciile  publice 
oferite, în situații urgente (certificat de deces, certificat de naștere, etc.) 
și  persoanelor care nu fac dovada vaccinării, trecerii prin boală sau testării, 
prin  organizarea activității în mediul on-line, în spații deschise, la ghișee dispuse 
direct  în exteriorul clădirilor sau în orice alte condiții care să asigure respectarea 
măsurilor  de prevenire a răspândirii SARS-CoV-2. “ 

“(4) Se propune reglementarea accesului angajaților în toate sediile  instituțiilor 
publice centrale și locale, regiilor autonome și operatorii economici cu  capital 
public, precum și în clădiri de birouri private în care își desfășoară activitatea  cel 
puțin 50 de persoane simultan, prin limitarea acestuia doar la persoanele 
care  fac dovada vaccinării, trecerii prin boală în ultimele 180 de zile sau 
testării.”  

“(5) Obligația de vaccinarea sau trecere prin boală impusă pentru 
permiterea  accesului în incintele instituțiilor publice centrale și locale, regiilor 
autonome și  operatoriilor economici cu capital public, sau în clădirile de birouri 
private în care  își desfășoară activitatea cel puțin 50 de persoane simultan, nu 
se aplică copiilor  care au vârsta mai mică sau egală cu 12 ani dacă sunt însoțiți 
de un adult vaccinat  sau trecut prin boală.” 

Va multumim pentru intelegere. 

       

 

         Primar, 

Secretar general UAT, 
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