
ÎN ATENȚIA CETĂȚENILOR ȘI A AGENȚILOR ECONOMICI 

  

În baza HOTARÂRII COMITETULUI LOCAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ NR.3 ȘI A ORDONANȚEI MILITARE DIN DATA DE 17.03.2020, EMISĂ DE MINISTERUL AFACERILOR 

INTERNE , pe raza orașului Isaccea se vor aplica  următoarele MĂSURI: 

 Se suspendă activitatea de servire și consum a produselor alimentare și băuturilor alcoolice și nealcoolice, organizată de restaurante, hoteluri, cafenele sau alte localuri publice, în 

spațiile destinate acestui scop din interiorul sau exteriorul locației. 

 Este permisă organizarea de către unitățile economice de profil a activităților de comercializare a produselor alimentare și băuturilor alcoolice și nealcoolice care nu presupun 

rămânerea clienților în spațiile destinate acestui scop, precum cele de tip „drive-in”, „room-service” sau livrare la client. 

 Se suspendă toate activitățile culturale, științifice, artistice, religioase, sportive, de divertisment sau jocuri de noroc, realizate în spații închise. 

 Se interzice organizarea și desfășurarea oricărui eveniment care presupune participarea a peste 100 de persoane, în spații deschise. 

 Organizatorii evenimentelor organizate și desfășurate în spații deschise, ce presupun participarea a maximum 100 de persoane,  sunt obligați să dispună măsuri care să asigure 

distanța de minimum 1 metru între participanți. 

 Magazinele de alimentație publică și farmaciile din orașul Isaccea vor restricționa accesul în interiorul acestora a clienților prin luarea următoarelor măsuri: 

- Supermarket-urile(magazinele de alimentație publică cu autoservire) va permite accesul in interior a unui număr maxim de 4 persoane, cu condiția la intrarea în magazin 

clientul să se dezinfecteze; 

- Magazinele de cartier vor permite accesul în interior a unui numar maxim de 1-2 persoane, în funcție de dimensiunea spatiului, astfel incat sa se asigure distanta minima de 

1,5m -2 m   între persoane; 

- Acolo unde exista posibilitatea, comercializarea produselor se va face la ghiseul magazinului; 

- Persoanele aflate in asteptare vor fi îndrumate sa astepte în coloana ordonată cu respectarea  distanței minime de 1,5 m-2 m între persoane. 

 

Aceste măsuri sunt valabile și pentru ceilalți agenți economici care comercializezază produse nealimentare. 

 

Pentru nerespectarea măsurilor stabilite în actele normative, în ordonanţele militare sau în ordine, specifice stării de urgență cei vinovați vor fi sancționați după cum urmează: 

- AMENDĂ  de la 100 lei la 5.000 lei, pentru persoane fizice, şi de la 1.000 lei la 70.000 lei, pentru persoane juridice, 

care se aplică de către persoanele împuternicite de ministrul apărării naţionale sau, după caz, de ministrul afacerilor interne. 

(art.9 coroborat cu art.28 din Ordonanta de urgenta Nr. 1/1999 privind regimul starii de asediu si regimul starii de urgenta) 

 

Pentru neefectuarea în unităţile alimentare a operaţiunilor de curăţenie şi dezinfecţie, precum şi neasigurarea dotării şi aprovizionării unităţii alimentare cu utilaje, ustensile şi 

materiale specifice pentru curăţenie şi dezinfecţie cei vinovați vor fi sancționați după cum urmează: 

 

- AMENDĂ de la 1.000 lei şi 2.000 lei pentru persoanele fizice, respectiv cu amendă de la 10.000 lei la 25.000 lei pentru persoanele juridice, care se aplică de către DSP 

Tulcea(art.43, lit.k din H.G.nr. 857/2011 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele din domeniul sănătăţii publice) 

 

De asemenea, în vederea prevenirii infectării populației de raza orașului Isaccea și a evitării unei evoluții de răspândire a virusului, 

 

 FACEM APEL LA TOȚI LOCUITORII SĂ EVITE DEPLASAREA ÎN COMUNITATE, ÎN AFARA CAZURILOR DE STRICTĂ NECESITATE  

 

ȘI 

 

 SĂ RESPECTE DISTANȚA SOCIALĂ FAȚĂ DE CEILALȚI SEMENI! 

 
PRIMAR, 

 

                                                                                                             MORARU ANASTASE 


