
 R O M Â N I A 
JUDEŢUL  OLT 

PRIMĂRIA ORAŞULUI BALŞ 
str. Nicolae Bălcescu nr. 14, 235100 

Tel. 0249-450145; Fax 0249-450140 

www.primariabals.eu 

 
 

 

A N U N Ț 

 

Măsuri organizatorice în vederea limitării răspândirii virusului SARS-COV2 

la nivelul Primariei Orasului Balş 

 

 
Începând cu data de 26 octombrie 2021, în vederea limitării răspândirii infecției cu virusul 

SARS-COV-2 și a reducerii riscului de contaminare și îmbolnăvire, la nivelul Primăriei orașului 

Balș se dispun urmatoarele masuri: 

 

I. a). Se instituie obligatia asigurarii de catre personalul de serviciu de la intrarea in sediile 

primariei a triajului epidemiologic si dezinfectarea obligatorie a mainilor, atat a personalului 

propriu cat si pentru vizitatori. Nu se va permite accesul in institutie a persoanelor a caror 

temperatura corporala, masurata la intrarea in incinta depaseste 37.5*C si care nu poarta masca 

de protectie; 

     b). Purtarea mastii de protectie este obligatorie in toate birourile si in toate spatiile comune din 

cladirile primăriei in care exista cel putin o persoana nevaccinata. 

 

II. Accesul persoanelor ,cu exceptia angajatilor, in incinta primăriei este permis doar in 

urmatoarele situatii: 

- Persoana face dovada vaccinarii impotriva SARS-CoV-2 si pentru care au trecut mai mult 

de 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare; 

- Persoana prezinta rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infectia cu virusul SARS-

CoV-2, nu mai vechi de 72 de ore; 

- Persoana prezinta rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infectia cu 

virusul SARS-CoV-2, nu mai vechi de 48 de ore; 

- Persoana se afla in perioada cuprinsa intre a 15-a zi si a 180-a zi ulterioara confirmarii 

contaminarii cu virusul SARS-CoV-2. 

 

III. In interiorul cladirilor primăriei se vor lua urmatoarele masuri: 

     a). Inaintea intrarii in spatiile de lucru, personalul isi va dezinfecta in mod obligatoriu mainile; 

     b). Activitatea in birouri si in spatiile comune se va desfasura prin pastrarea unei distante de 

cel putin 1,5 m intre locurile de munca si cu limitarea contactelor inevitabile la cel mult 15 

minute; 

     c). Se va evita aglomerarea de persoane in spatiile destinate programului cu 

publicul(registratura, depuneri de cereri, depuneri de dosare, etc.) prin preluarea/eliberarea 

documentelor de catre personalul institutiei, pe cat posibil in spatiul din afara intrarilor; 

     d).  Se vor limita/reduce intalnirile/sedintele de lucru/reuniunile; 
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     e). Se va permite accesul avocatilor in incinta institutiei pentru exercitarea activitatilor 

prevazute la art.3 din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat, 

republicata, cu modificarile si completarile ulterioare; 

     f). Se va permite accesul in institutie persoanelor care au o varsta mai mica sau egala cu 12 ani 

si care cunt insotite de o persoana cu varsta mai mare de 18 ani si care face dovada vaccinarii 

impotriva virusului SARS-CoV-2 si pentru care au trecut mai mult de 10 zile de la finalizarea 

schemei complete de vaccinare, respectiv se afla in perioada cuprinsa intre a 15-a zi si a 180-a zi 

ulterioara confirmarii infectiei cu virusul SARS-CoV-2; 

     g). Se va permite accesul in institutia publica a persoanelor fizice din state ale caror autoritati 

nu emit certificate digitate ale Uniunii Europene peivind COVID-19 sau documente compatibile 

cu aceste certificate, dovada situatiei respective facandu-se prin intermediul unui document, pe 

suport de hartie sau in format electronic, care sa ateste vaccinarea sau vindecarea de infectia cu 

virusul SARS-CoV-2; 

     h). Se va permite accesul in incinta institutiei publice a cetatenilor care nu fac dovada 

vaccinarii, testarii sau vindecarii de infectia cu virusul SARS-CoV-2 in situatii de 

urgenta(eliberarea de certificate de deces, certificate de nastere si altele asemenea), prin 

organizarea activitatii in mediul on-line, in spatii deschise, la ghisee dispuse direct in exteriorul 

cladirilor sau in orice alte conditii care sa asigure respectarea masurilor de prevenire a raspandirii 

SARS-Cov-2. 

 

IV. Activitatea pietelor agroalimentare, inclusiv a pietelor volante, asa cum au fost definite 

potivit art.7, alin.(1) din HG nr.348/2004 privind exercitarea cpmertului cu produse si servicii de 

piata in zonele publice, cu modificarile si completarile ulterioare, se va desfasura in conditiile 

stabilite prin REGULAMENTUL aprobat prin ordinul comun al ministrului dezvoltarii, lucrarilor 

publice si administratiei, al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale, al ministrului sanatatii si 

al ministrului muncii si protectiei sociale, astfel: 

     a)  se vor afișa regulile de acces, de protecție individuală, de distanțare fizică și de igienă în 

locuri vizibile în piața agroalimentară/piața volantă; 

     b) accesul în piețele agroalimentare, inclusiv în piețele volante, se face cu respectarea de către 

utilizatori a distanțării de minimum 2 m. Se vor monta marcaje pe pardoseli; 

     c) se va limita accesului consumatorilor astfel încât să fie asigurată o distanță de minimum 2 

m între oricare două persoane, dar fără a depăși 50% din capacitatea maximă a pieței; 

     d) se vor stabili  fluxuri de vizitare unidirecționale pentru facilitarea menținerii distanței fizice. 

Traseele pentru circulația în interiorul pieței vor fi separate: unul dedicat intrării și unul dedicat 

ieșirii, astfel încât să se evite aglomerația, precum și intersectarea consumatorilor. Vor fi marcate 

sensuri de circulație; 

     e) ușile de acces se vor bloca în poziția deschis; 

     f) accesul utilizatorilor va fi permis numai în condițiile purtării măștii pe toată durata vizitei în 

piață. Pentru a oferi o protecție eficace, masca trebuie să acopere gura și nasul; 

     g) utilizatorii își vor dezinfecta mâinile cu dezinfectant avizat pe bază de alcool care va fi pus 

la dispoziție la intrarea în piața agroalimentară/piața volantă. Totodată vor fi amplasate și 

semnalizate recipientele unde se vor arunca măștile și mănușile folosite; 
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     h) la intrarea în piața agroalimentară/piața volantă se va efectua un triaj observațional și nu se 

va permite accesul persoanelor care prezintă simptome de infecție respiratorie (tuse, strănut, 

rinoree); 

     i) dezinfecția zilnică și ori de câte ori e nevoie a suprafețelor cu produse dezinfectante avizate 

de către Ministerul Sănătății; 

     j) dezinfectarea obligatorie a mâinilor, pentru toate persoanele care intră în piața 

agroalimentară/piața volantă; 

    k) utilizatorii care comercializează produse agroalimentare cu care intră în contact direct, 

precum mezelurile, brânzeturile vrac sau salatele, este obligatoriu să poarte mănuși și mască de 

protecție; 

     l) produsele agroalimentare vor fi expuse la vânzare, cu asigurarea protecției igienico-sanitare, 

cu folii din plastic a căror utilizare în scop alimentar să fie avizată; 

     m) standurile se vor proteja cu ecrane din material transparent, care să asigure protecție 

igienico-sanitară atât alimentelor, cât și vânzătorilor, sau cu folie, pentru o dezinfectare mai 

ușoară a acestora. Dezinfectarea va viza toate suprafețele pe care sunt amplasate produsele 

agroalimentare destinate comercializării, inclusiv cântare, pardosele, geamuri, rafturi de 

depozitare, vitrine, și se va realiza cu soluții biocide, pe bază de clor sau alcool, atât dimineața și 

seara, cât și pe parcursul zilei; 

     n) toți comercianții vor fi dotați cu măști și mănuși, pe toată durata programului de lucru; 

     o) verificarea, în permanență, a funcționării în bune condiții a instalațiilor de apă curentă și de 

canalizare de la nivelul bazinelor compartimentate pentru spălarea legumelor și a fructelor, 

precum și din grupurile sanitare, iar în cazul apariției oricăror defecțiuni să se asigure repararea 

imediată a instalațiilor de alimentare cu apă, de canalizare sau la obiectele sanitare existente; 

     p) verificarea, în permanență, a stării de curățenie din anexele și din grupurile sanitare, 

asigurând spălarea și dezinfecția la fiecare oră sau ori de câte ori este necesar a acestora; 

     q) verificarea, în permanență, a materialelor necesare igienei personale, pentru persoanele care 

folosesc grupurile sanitare din incinta toaletelor publice (hârtie igienică, săpun, mijloace de 

ștergere sau zvântare a mâinilor după spălare, substanțe dezinfectante); 

     r) asigurarea, în permanență, a colectării selective și evacuării zilnice a deșeurilor solide în 

recipiente de gunoi prevăzute cu saci din material plastic, închise etanș, care se vor spăla și 

dezinfecta după golire; 

     s) asigurarea, după finalizarea programului de funcționare, a verificării mobilierului din piață, 

igienizarea grupurilor sanitare prin spălare și dezinfecție, spălarea cu jet de apă sub presiune și 

dezinfecția incintei pieței după ce au fost efectuate procedurile de curățenie; 

     ș) aprovizionarea cu produse agroalimentare se va realiza, pe cât posibil, înainte de 

deschiderea programului de funcționare. 

 

V.- .Programul de lucru al personalului ramane acelasi, deoarece in niciuna dintre cladirile 

institutiei nu isi desfasoara activitatea mai mult de 50 de persoane in acelsi timp. 

 

 

 Primar  

Rotea Catalin Ștefan 


