
                             

                            R O M Â N I A     

 
COMITETUL LOCAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ  ROSEȚI 

JUDEȚUL CĂLĂRAȘI 

Cod poștal 917210                                                                                                             cod fiscal: 4294146 

Telefon: 0242344022/Fax: 0242344017                                                   E-mail primariaroseti@yahoo.com 

  

       H O T Ă R Â R E  

privind implementarea măsurilor aprobate prin Ordonanța Militară nr. 3/2020 privind măsuri de 

prevenire a răspândirii COVID-19 

 

 

Având în vedere temeiurile juridice:  

- Prevederile Decretului Președintelui României nr. 195/16.03.2020 privind instituirea stării de 

urgență pe teritoriul României, 

- Ordonanța militară nr. 1/17.03.2020 privind unele măsuri de primă urgență care privesc 

aglomerările de persoane și circulația transfrontalieră  a unor bunuri, 

- Prevederile art. 3-9 din Ordonanța militară nr. 2/2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii 

COVID -19, 

- Prevederile Ordonanței militare nr. 3/24.03.2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID 

-19, 

- Prevederile OUG nr. 21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență, 

actualizată; 

- Prevederile Ordinului Ministrului Sănătății nr. 313/26.02.2020 pentru instituirea măsurii de 

carantină a persoanelor în situația de urgență de sănătate publică internațională determinată de 

infectarea cu COVID-19 și stabilirea unor măsuri în vederea prevenirii și limitării efectelor 

epidemiei; 

- Prevederile art. 27 lit. (l – q) din Legea nr. 481/2004 privind protecția civilă, cu modificările și 

completările ulterioare; 

- Prevederile art.4, alin.(4), art.9, alin.(2), (3) şi (4), lit.d) și 10 alin. (5) din H.G.R. nr.1491/2004 

privind aprobarea Regulamentului cadru privind structura organizatorică, atribuţiile, funcţionarea 

şi dotarea comitetelor şi centrelor operative pentru situaţii de urgenţă; 

 În temeiul art. 10 alin.(3) H.G.R. nr.1491/2004 privind aprobarea Regulamentului cadru 

privind structura organizatorică, atribuţiile, funcţionarea şi dotarea comitetelor şi centrelor 

operative pentru situaţii de urgenţă,  

Comitetul Local pentru Situaţii de Urgenţă al comunei Roseți, judeţul Călăraşi, 

întrunit în şedinţa extraordinară din 25.03.2020, 

 

H O T Ă R Ă Ş T E: 

 

   Art.1 Pentru siguranța cetățenilor comunei Roseți, se impun urgent măsurile instituite prin 

Ordonanța Militară nr. 3/2020, după cum urmează: 

 

1.Instituirea izolării la domiciliu sau, după caz, carantinării pentru toate persoanele din localitate care intră 

în România; 

2. Se interzice circulația tuturor persoanelor în afara locuinței/gospodăriei, cu următoarele excepții: 
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a) deplasarea în interes profesional, inclusiv între locuință/gospodărie și locul/locurile de desfășurare a 

activității profesionale și înapoi; 

b) deplasarea pentru asigurarea de bunuri care acoperă necesitățile de bază ale persoanelor și animalelor 

de companie/domestice, precum și bunuri necesare desfășurării activității profesionale; 

c) deplasarea pentru asistență medicală care nu poate fi amânată și nici realizată de la distanță; 

d) deplasarea din motive justificate, precum îngrijirea/ însoțirea copilului, asistența persoanelor vârstnice, 

bolnave sau cu dizabilități ori deces al unui membru de familie; 

e) deplasările scurte, în apropierea locuinței/gospodăriei, legate de activitatea fizică individuală a 

persoanelor (cu excluderea oricăror activități sportive de echipă), cât și pentru nevoile animalelor de 

companie/domestice; 

f) deplasarea în scopul donării de sânge, la centrele de transfuzie sanguină; 

g) deplasarea în scop umanitar sau de voluntariat; 

h) deplasarea pentru realizarea de activități agricole; 

i) deplasarea producătorilor agricoli pentru comercializarea de produse agroalimentare. 

3. Circulația persoanelor cu vârsta de peste 65 de ani (inclusiv a celor care au împlinit 65 de ani), în 

afara locuinței/gospodăriei, este permisă numai în intervalul orar 11.00 – 13.00, strict pentru 

următoarele motive: 

a) deplasarea pentru asigurarea de bunuri care acoperă necesitățile de bază ale persoanelor și animalelor de 

companie/domestice; 

b) deplasarea pentru asistență medicală care nu poate fi amânată și nici realizată de la distanță; 

c) deplasarea din motive justificate, precum îngrijirea/ însoțirea unui minor, asistența altor persoane 

vârstnice, bolnave sau cu dizabilități, ori în cazul decesului unui membru de familie; 

d) deplasări scurte, în apropierea locuinței/gospodăriei, legate de activitatea fizică individuală a 

persoanelor (cu excluderea oricăror activități fizice colective), cât și pentru nevoile animalelor de 

companie/domestice. 

4. Circulația persoanelor prevăzute la punctul 3, în exteriorul locuinței/ gospodăriei, este permisă și în 

afara intervalului orar 11.00 – 13.00, dacă aceasta se face în interes profesional ori pentru realizarea de 

activități agricole. 

4.1 Pentru verificarea motivului deplasării: 

a) angajații prezintă legitimația de serviciu sau adeverința eliberată de angajator; 

b) persoanele fizice autorizate, titularii întreprinderilor individuale, membrii întreprinderilor familiale, 

liber profesioniștii și persoanele care practică activități agricole prezintă o declarație pe propria 

răspundere, completată în prealabil. 

4.2 Pentru verificarea motivului deplasării în alte situații decât cele prevăzute la alin.(1), se prezintă o 

declarație pe propria răspundere, completată în prealabil. 

4.3 Declarația pe propria răspundere trebuie să cuprindă numele și prenumele, data nașterii, adresa 

locuinței, motivul și locul deplasării, data și semnătura. 

4.4 Adeverința eliberată de angajator sau declarația pe propria răspundere pot fi prezentate personalului 

autorităților abilitate și prin intermediul telefonului, tabletei sau unui dispozitiv electronic similar. 

     Măsura se aplică începând cu data de 25 martie 2020, ora 12.00. 

5. Instituțiile publice și operatorii economici au obligația de a marca zona destinată accesului 

cetățenilor/clienților și suprafața de relații cu publicul/vânzare cu semne vizibile care să orienteze 

persoanele în respectarea unei distanțe de siguranță de minimum 1,5 metri. 

6. Documentele care expiră pe perioada stării de urgență, eliberate de autoritățile publice, pot fi 

preschimbate într-un termen de 90 de zile de la data încetării stării de urgență. 

Art.2 a)Nerespectarea măsurilor  de primă urgență din Ordonanța Militară nr. 3/2020 atrage 

răspunderea disciplinară, civilă, contravenţională sau penală, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr. 1/1999. 

           b)Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se realizează de către Poliţia Română, 

Jandarmeria Română, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, Autoritatea Naţională pentru Protecţia 

Consumatorului. 

Art. 3 Compartimentul de Asistență Socială din cadrul aparatului de specialitate al Primarului 

Comunei Roseți va identifica și va ține evidenţa persoanelor în vârstă de peste 65 de ani, fără susţinători 



sau altă formă de ajutor, pentru sprijinirea acestora în vederea minimalizării expunerii lor în afara 

locuinţelor. Evidența se va raporta săptămânal la centru județean de coordonare și conducere a intervenției 

la adresa cjcci@isucalarasi.ro 

Date de contact pentru cetățeni: 

 -Post Poliție Roseți-0242344023  

- Cabinet individual medical-0242344026 

- Primăria comunei Roseți-0242344022,0242344017. 
Art. 4. Prevederile prezentei hotărâri se vor corobora cu prevederile Hotărârii CLSU Roseți nr. 

1/18.03.2020, nr. 2/23.03.2020. 

 Art.5. Se va informa Instituția Prefectului,  DSP Călărași, ISU Călărași  despre acțiunile și 

măsurile întreprinse pentru revenirea la starea de normalitate de la nivelul comunei Roseți. 

           Art.6. În funcție de evoluția situației generate de contextul epidemiologic actual și de comunicările 

ulterioare transmise de autoritățile naționale și județene, CLSU Roseți se va întruni în ședință de urgență și 

va adopta măsurile care se impun. 

           Art.7. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează CLSU Roseți. 

           Art. 8. Prezenta hotărâre se va afișa la loc vizibil: Primărie, magazine alimentare, farmacie, etc și se va 

aduce la cunoștință cetățenilor prin publicare pe site-ul instituției . 

 

 

 

 

 

P R E Ş E D I N T E 

C.L.S.U. ROSEȚI 

Nicolae RÂJNOVEANU  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 3 

Adoptată la Roseți, 

Astăzi 25.03.2020 
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