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JUDEŢUL DOLJ 
COMUNA CÂRCEA 

COMITETUL LOCAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ  
 
  
Nr. 3856/29.03.2021 

 

 

ANUNȚ  
 

 
 

Având în vedere HOTĂRÂREA nr. 60  din 27.03.2021 a Comitetului Judeţean Pentru 

Situaţii De Urgenţă Dolj în localitatea CÂRCEA, unde incidenţa cumulată la 14 zile este mai 

mare de 7,5/1.000 de locuitori, se instituie ZILNIC următoarele măsuri: 

 

➢       Se interzice circulaţia persoanelor în afara locuinţei/gospodăriei zilnic în 

intervalul orar 20.00 - 05.00, cu următoarele excepţii: 

a) deplasarea în interes profesional, inclusiv între locuinţă/gospodărie şi locul/locurile 

de desfăşurare a activităţii profesionale şi înapoi; 

b) deplasarea pentru asistenţă medicală care nu poate fi amânată şi nici realizată de la 

distanţă, precum şi pentru achiziţionarea de medicamente; 

c) deplasări în afara localităţilor ale persoanelor care sunt în tranzit sau efectuează 

călătorii al căror interval orar se suprapune cu perioada 

interdicţiei, cum ar fi cele efectuate cu avionul, trenul, autocare sau alte mijloace de 

transport de persoane, şi care poate fi dovedit prin bilet sau orice altă modalitate de achitare a 

călătoriei; 

d) deplasarea din motive justificate, precum îngrijirea/însoţirea copilului, asistenţa 

persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilităţi ori decesul unui membru de familie. 

➢     Pentru operatorii economici care desfăşoară activităţi de comerţ/prestări de servicii 

în spaţii închise şi/sau deschise, publice şi/sau private, se instituie obligaţia să îşi organizeze şi 

să îşi desfăşoare activitatea zilnic în intervalul orar 05.00 - 18.00. Operatorii economici în 

intervalul orar 18.00 - 05.00 pot activa doar cu activitate de livrare la domiciliu. 

➢         Pentru verificarea motivului deplasării în interes personal sau profesional în 

intervalul orar 20.00 - 05.00, persoanele sunt obligate să prezinte, la cererea personalului 

autorităţilor abilitate, legitimaţia de serviciu sau adeverinţa eliberată de angajator ori o declaraţie 

pe propria răspundere, completată în prealabil. 

➢ Modelul de DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE poate fi ridicat în 

format letric de la sediul primăriei de Luni până Vineri în intervalul orar 08.00 – 12.00, fiind 

anexat și prezentului anunț. De asemenea declarația poate fi completată și online utilizând linkul 

https://formular.sts.ro/. 

➢ Unităţile farmaceutice, benzinăriile, operatorii economici cu activitate de livrare 

la domiciliu, precum şi operatorii economici din domeniul transportului rutier de persoane care 

utilizează autovehicule cu capacitate mai mare de 9 locuri pe scaune, inclusiv locul 

conducătorului auto, şi cei din domeniul transportului rutier de mărfuri care utilizează 

autovehicule cu maximă autorizată de peste 2,4 tone îşi pot desfăşura activitatea în regim normal 

de muncă, cu respectarea normelor de protecţie sanitară. 

➢ Se suspendă activitatea operatorilor economici desfăşurată în spaţii închise în 

domeniul sălilor de sport şi/sau fitness. Măsurile prevăzute pentru operatorii economici ce își 

https://formular.sts.ro/
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desfășoară activitatea în spaţii închise în domeniul sălilor de sport şi/sau fitness intră în vigoare 

începând cu data de 28.03.2021 şi îşi încetează aplicabilitatea când incidenţa cumulată la 14 zile 

este mai mică sau egală cu 3,5/1.000 de locuitori. 

➢ Măsurile prevăzute intră în vigoare începând cu data de 28.03.2021 şi îşi 

încetează aplicabilitatea când incidenţa cumulată la 14 zile este mai mică sau egală cu 7/1.000 

de locuitori. 

 

De asemenea conform hotărârii nr. 60  din 27.03.2021 a Comitetului Judeţean Pentru 

Situaţii De Urgenţă Dolj, pentru localitățile unde incidența cumulată a cazurilor în ultimele 14 

zile a depășit pragul de 3%, se mențin următoarele măsuri ce vor fi reanalizate la data de 

30.03.2021: 

 

➢ se interzice organizarea și desfășurarea activității în cadrul cinematografelor, 

instituțiilor de spectacole și/sau concerte; 

➢ se interzice organizarea și desfășurarea spectacolelor de tipul drive-in, precum 

și organizarea și desfășurarea în aer liber a spectacolelor, concertelor, festivalurilor publice și 

private sau a altor evenimente culturale 

➢ este interzisă activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfășoară 

activități de preparare, comercializare și consum al produselor alimentare și/sau băuturilor 

alcoolice și nealcoolice, de tipul restaurantelor și cafenelelor, în interiorul clădirilor;1 

➢ activitatea restaurantelor și a cafenelelor din interiorul hotelurilor, pensiunilor 

sau altor unități de cazare este permisă doar pentru persoanele cazate în cadrul acestor unități;2 

➢ este interzisă activitatea cu publicul a operatorilor economici licențiați în 

domeniul jocurilor de noroc3 

 

 

 

 

PREȘEDINTE CLSU CÂRCEA, 

PRIMAR, 

PUPĂZĂ VALERICĂ 

 
1. măsura 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; 

2. idem nota 1; 

3. măsura se aplică cu respectarea prevederilor art. 4 din Hotărârea Comitetului Național pentru Situații de Urgență nr. 

60 din 17.12.2020 

 



DECLARAȚIE PE PROPRIE RĂSPUNDERE 

declar pe proprie răspundere, cunoscând prevederile articolului 326 din Codul Penal privind falsul 
în declarații, că mă deplasez în afara locuinței, în intervalul orar 20.00 – 05.00, din următorul/
următoarele motive:

Data Semnătura  ....................................... 

*Declarația pe propria răspundere poate fi scrisă de mână, cu condiția preluării tuturor elementelor prezentate mai sus.
**Declarația pe propria răspundere poate fi stocată și prezentată pentru control pe dispozitive electronice mobile, cu
condiția ca pe documentul prezentat să existe semnătura olografă a persoanei care folosește Declarația și data pentru care
este valabilă declarația.

Subsemnatul/a: 

domiciliat/ă în:

cu reședința în fapt în:

născut/ă în data de: în localitatea

În interes profesional. Menționez că îmi desfășor activitatea profesională la 
instituția/societatea/organizația
cu sediul în 
și cu punct/e de lucru la următoarele adrese: 

Asistență medicală care nu poate fi amânată și nici realizată de la distanță (inclusiv vaccinare)

Achiziționarea de medicamente

Îngrijirea/însoțirea copilului și/sau asistența persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilități

Deces al unui membru al familiei
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