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Primul termen de platã a
impozitelor ºi taxelor locale - 
PRELUNGIT pânã la 30 iunie 2020

Pentru a veni în sprijinul contribuabililor,
în contextul riscului de rãspândire a epi-
demiei cu COVID-19, Ministerul Finanþelor a
decis ca primul termen de platã a impozitului
pe teren, a impozitului pe clãdiri ºi a impozi-
tului pe mijloacele de transport, aferente 
acestui an, va fi prelungit de la data de 
31 martie la 30 IUNIE 2020. 

Impozitele ºi taxele
locale aferente anului
2020 au rãmas 
neschimbate pentru
oraºul Vãlenii de Munte
la nivelul anului 2019,
fiind doar actualizate
cu rata inflaþiei aºa
cum prevede legea.

Cei care doresc sã-ºi
achite cu anticipaþie -  pri-
mul termen fiind prelungit
pânã pe 30 iunie 2020, im-
pozitele locale, Primãria
Vãlenii de Munte acordã
ºi în anul 2020  o redu-
cere de 10% la impo-
zitele locale. 

În contextul situaþiei epidemiologice actuale

Mãsuri preventive luate de conducerea 
Spitalului Oraºenesc Valenii de Munte Circulaþie

restricþionatã, 

NU mall-uri, 

NU cabinete 

stomatologice,

NU slujbe 

religioase

Ordonanþa militarã
numãrul 2 din data
de 21 martie 2020
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Lucrãri edilitare 

în desfãºurare, 

la Vãlenii de Munte

Pentru limitarea rãspândirii
infecþiilor cu noul coronavirus,
autoritãþile centrale ºi locale
iau o serie de mãsuri. ªi în
oraºul Vãlenii de Munte au fost
luate mãsuri pentru siguranþa
sãnãtãþii locuitorilor oraºului. 

 Activitatea grãdiniþelor, ºco-
lilor ºi liceelor a fost suspendatã
în perioada în care a fost decre-
tatã starea de urgenþã naþionalã.
 Restaurantele, barurile,

puburile de pe raza oraºului
Vãlenii de Munte au fost închise,
conform prevederilor legale.
 De asemenea, activitãþle

Casei de Culturã "Nicolae Iorga",
ca ºi ale Bibliotecii orãºeneºti
"Miron Radu Paraschivescu" au
fost suspendate pe perioada insti-
tuirii stãrii de urgenþã în þarã.
 Bisericile din oraº nu mai

oficiazã slujbe cu participarea
credincioºilor, putând doar sã le

transmitã prin intermediul insta-
laþiilor de sonorizare. 

Pot avea loc slujbe private la
evenimente religioase, botezuri,
cununii, înmormântãri, însã
numai cu participarea a cel mult 8
persoane.
 Activitatea în piaþa oraºului

a fost suspendatã în week-end-
urile 14-15 martie ºi 21-22 martie ºi
mult limitatã în timpul zilelor de
lucru, urmând sã fie luate în con-
tinuare mãsuri chiar mai drastice
în funcþie de evoluþia situaþiei. 

 Primãria ºi alte instituþii pu-
blice ºi-au suspendat programul
cu publicul, solicitându-se conti-
nuarea activitãþilor cu publicul
prin mediul online
 Se efectueazã dezinfecþia

strãzilor ºi cãilor publice din
oraºul Vãlenii de Munte periodic.

Situaþia este în plinã evoluþie
ºi este posibil ca din momentul
documentãrii ºi editãrii ziaru-
lui ºi pânã la citirea acestor
rânduri sã fie luate ºi alte
mãsuri, la nivel naþional ºi
local, pentru limitarea rãs-
pândirii epidemiei cu noul
coronavirus.

Mãsuri în Vãlenii de Munte pentru limitarea
epidemiei cu noul coronavirus

Pentru a servi la tri-
erea tuturor persoanelor
care solicitã asistenþã
medicalã la Spitalul
Orãºenesc Valenii de
Munte a fost montat un
cort de la ISU (Inspec-
toratul pentru Situaþii de
Urgenþã) Prahova.

“Aceasta reprezintã

una din mãsurile de pre-

venþie luatã la nivelul

spitalului. Asigurãm

cetãþenii de tot sprijinul

ºi transparenþa noastrã

ºi îi rugãm sã se

informeze doar din

surse sigure ºi sã evite

panica”, a transmis con-

ducerea spitalului.
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RESPECTAÞI recomandãrile
pentru a împiedica
rãspândirea noului 
coronavirus COVID-19; 
RÃMÂNEÞI în casã, pe cât
posibil! 
EVITAÞI contactul direct sau

apropiat cu alte persoane! 
MENÞINEÞI distanþa de 
minimum 1 metru faþã de

ceilalþi! 
NU ATINGEÞI suprafeþe pe
care au pus mâna ºi alte 
persoane! 
FERIÞI-VÃ de zonele 
aglomerate!

SPÃLAÞI-VÃ MÂINILE DE MULTE
ORI;

Mâinile se spalã cu apã ºi sãpun cel
puþin 20 de secunde. Dacã nu existã apã
ºi sãpun, puteþi folosi un dezinfectant
pentru mâini pe bazã de alcool de 60%.
Spãlarea mâinilor eliminã virusul.

EVITAÞI CONTACTUL CU PER-
SOANE CARE SUNT SUSPECTE DE
INFECÞII RESPIRATORII ACUTE;

Menþineþi distanþa de cel puþin 1
metru între dumneavoastrã ºi alte per-
soane, în special când acestea tuºesc,
strãnutã sau au febrã, deoarece picã-
turile de salivã pot transmite virusul de
la o distanþã apropiatã.

NU VÃ ATINGEÞI OCHII, NASUL ªI
GURA CU MÂINILE;

Virusul se transmite mai ales pe cale
respiratorie, dar poate intra în corp prin
ochi, nas ºi gurã, astfel evitaþi atingerea

dacã nu v-aþi spãlat bine mâinile. Mâinile
intrã în contact cu suprafeþele contami-
nate de virus, acesta rãspândindu-se în
tot corpul.

ACOPERIÞI-VÃ GURA ªI NASUL
DACÃ STRÃNUTAÞI SAU TUªIÞI;

Dacã aveþi infecþie respiratorie acutã,
evitaþi apropierea de alte persoane, tuºiþi
cu gura acoperitã sau  într-un ºerveþel de
preferat de unicã folosinþã, purtaþi mascã
de protecþie ºi spãlaþi mâinile. 

NU LUAÞI MEDICAMENTE ANTIVI-
RALE ªI NICI ANTIBIOTICE DECÂT ÎN
CAZUL ÎN CARE VÃ PRESCRIE
MEDICUL;

Momentan, nu existã cercetãri ºtiinþi-

fice care evidenþiazã cã folosirea medica-

mentelor antivirale pot preveni infec-

tarea cu noul coronavirus (Covid-19).

Antibioticele funcþioneazã doar împotri-

va bacteriilor nu împotriva virusului.

Covid-19 este un virus, deci nu se uti-

lizeazã antibiotice ca ºi metodã de pre-

venire sau tratament, decât în cazul în

care se constatã ºi o infecþie bacterianã.
CURÃÞAÞI TOATE SUPRAFEÞELE

CU DEZINFECTANÞI PE BAZÃ DE
CLOR SAU ALCOOL;

Dezinfectanþii chimici ce pot ucide
noul coronavirus (Covid-19) sunt dezin-
fectanþi ce conþin clor, înnãlbitori, sol-
vent, etanol de 75%, acid paracetic ºi clo-
roform. Medicul ºi farmacistul dumnea-
voastrã vor ºti ce sã recomande.

UTILIZAÞI MASCA DE PROTECÞIE
DOAR ÎN CAZUL ÎN CARE SUSPEC-
TAÞI CÃ SUNTEÞI BOLNAV SAU ÎN
CAZUL ÎN CARE ACORDAÞI ASIS-
TENÞÃ PERSOANELOR BOLNAVE;

Organizaþia Mondialã a Sãnãtãþii
recomandã folosirea mãºtii de protecþie

doar în cazul în care suspectaþi cã aþi fost
contaminat cu noul coronavirus, ºi
prezentaþi simptome de tuse, strãnut,
sau în cazul în care acordaþi asistenþã
unei persoane care este suspectã de a fi
infectatã cu noul coronavirus. (O cãlãto-
rie recentã în China sau zonele în caran-
tinã din Europa, cu simptome respira-
torii).

PRODUSELE “MADE IN CHINA”
SAU PACHETELE PRIMITE DIN CHINA
NU SUNT PERICULOASE;

Organizaþia Mondialã a Sãnãtãþii a
declarat cã persoanele care primesc
pachete din China nu se supun niciunui
risc de a se contamina cu noul coro-
navirus, deoarece acesta nu trãieºte
mult timp pe suprafeþe. Pânã în prezent
nu existã nicio dovadã cã produ-
sele/obiectele produse în China pot
transmite noul coronavirus (Covid-19).

SUNAÞI LA 112 DACÃ AVEÞI

FEBRÃ, TUªIÞI SAU V-AÞI ÎNTORS DIN

CHINA SAU ZONELE ÎN CARANTINÃ

DIN EUROPA DE CEL PUÞIN 14 ZILE;

Perioada de incubaþie a noului coro-

navirus este cuprinsã între 1 ºi 14 zile.

Dacã v-aþi întors dintr-o cãlãtorie din

China sau zonele în carantinã din

Europa de mai puþin de 14 zile sau aþi

intrat în contact cu persoane care s-au

întors din China sau zonele în carantinã

din Europa de mai puþin 14 zile ºi aveþi

febrã, tuºiþi, prezentaþi dificultate respira-

torie, dureri musculare ºi stãri de

obosealã, sunaþi la 112 pentru a primi

informaþii necesare. 
ANIMALELE DE COMPANIE NU

TRANSMIT CORONAVIRUS.
În prezent nu existã dovezi care sã

confirme faptul cã animalele de com-

panie, cum ar fi pisicile, câinii pot trans-

mite acest virus oamenilor.

Sfaturi pentru a ne feri de CORONAVIRUS

Respectaþi recomandãrile 
medicale pentru a vã îngriji de
sãnãtatea dumneavoastrã ºi a

celor dragi!”
Este necesar un efort colectiv

pentru a depãºi aceastã 
situaþie cu un numãr cât mai

mic de îmbolnãviri. 

STAÞI ACASÃ! Nu ieºiþi în oraº 
decât dacã e absolut necesar! 

“Dragi cetãþeni, 
comunitatea noastrã trece
printr-un moment de
cumpãnã în care e impor-
tant sã acþionãm, fiecare
dintre noi, cu responsabili-
tate. Avem datoria de a
respecta cu stricteþe reco-
mandãrile privind
mãsurile de protecþie
împotriva noului corona-
virus.

AMÂNAÞI O LUNÃ 
MERSUL LA INSTITUÞII
DACÃ NU ESTE O 
URGENÞÃ!” 

În contextul evoluþiei situ-
aþiei epidemiologice create
de rãspândirea virusului
COVID-19, facem apel cãtre
toþi cetãþenii oraºului care
cunosc vecini, rude,
cunoºtinþe întoarse recent
din  zonele  afectate  sau  au
intrat  în  contact  cu  aceste
persoane, sã comunice
numele acestora autoritãþilor
responsabile, la numerele de
telefon: 

Directia de Sãnãtate 
Publicã Prahova -tele-

foane pentru informarea per-
soanelor venite în România

din zonele de risc publicate
pe site de I.N.S.P. România,
(izolare la domiciliu).

Program: 
Luni – Joi – 08.30-16.30
Vineri – 08.30-14.00
0244/407.776; 
0244/407.780;
0244/407.760; 
0244/595.402 
PERMANENÞÃ
0745.633.707 

Centrul Judeþean de 
Coordonare ºi Conducere 
a Intervenþiei (la ISU
Prahova) ºi la numãrul de
telefon 0244.515.933 

Primarul Oraºului
Vãlenii de Munte,
Florin Constantin: 

0800800358 - TEL VERDE 
pentru informaþii privind COVID-19 

Companiile ºi angajaþii  - 
sprijiniþi în urma pandemiei

În cazul companiilor
care ºi-au întrerupt tempo-
rar, parþial sau total activi-
tatea, din cauza noului
coronavirus, dar ºi a anga-
jaþilor, Guvernul a decis o
serie de mãsuri în compen-
sare, cum ar fi:

 suportarea costurilor
pentru plata ajutorului de
ºomaj tehnic a angajaþilor,
pânã la limita de 75 la sutã din
salariul brut, pe perioada
stãrii de urgenþã; de aceastã
mãsurã ar beneficia firmele
afectate de criza coronavirusu-
lui;
 majorarea plafonului de

garantare, de cãtre stat, a cre-
ditelor IMM-urilor, necesare
investiþiilor sau pentru asigu-

rarea capitalului de lucru; 

într-o primã fazã, guvernul a

alocat 5 miliarde de lei, dar, la

nevoie, se mai pot adauga 

3 miliarde de lei;

 de diverse credite cu

garanþii ale statului vor putea

beneficia ºi firmele care nu au

fost afectate direct de epi-

demie, dar a cãror cifrã de

afaceri a scãzut, în acest con-

text, cu cel puþin 25 la sutã;

 rambursarea TVA prin

Ministerul Finanþelor, în lunile

martie ºi aprilie;

 plata concediilor me-

dicale în cazul angajaþilor

aflaþi în izolare la domiciliu

sau în carantinã.
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Informaþii privind serviciile 
Primãriei oraºului Vãlenii de Munte
Având în vedere starea  de

urgenþâ instituitã pe teritoriul þãrii
noastre, în vederea protejãrii 
tuturor cetãþenilor, Primãria Vãlenii
de Munte restricþioneazã programul
cu publicul.

SERVICIUL URBANISM, 
AMENAJAREA TERITORIULUI 
ªI MEDIU
Relaþii la telefon: 0752.130.680 
Formulare online: 
http://www.valeniidemunte.com.ro/

index.php?zona=formulareonlinebirou 
IMPOZITE ªI TAXE LOCALE 
 persoane fizice: 0745.214.310 
persoane juridice: 0799.098.772 
amenzi: 0766.514.860 
 COMPARTIMENTUL CADASTRU ªI

AGRICULTURÃ: 0752.130.679 
 DIRECÞIA DE ASISTENÞÃ SOCIALÃ 
 Relaþii indemnizaþii creºtere copil

ºi alocaþii de stat: 0752.132.445 
 Relaþii a.s.f. + v.m.g.: 0244.280.816

(interior 24)
CONTABILITATE
Licitaþii: 0752.132.440 
Plãþi: 0752.132.440 

Raportãri instituþii: 0752.132.450 
STARE CIVILÃ
Relaþii la telefon: 0752.132.446 
POLIÞIA LOCALÃ
Relaþii la telefon: 0752132454 
S.P.C.L.E.P. 
Relaþii la telefon: 0244.283301 
Program cu publicul:
miercuri - joi: 800 - 1000 

Eliberarea documentelor se poate
face numai cu programare prealabilã la
tel. 0244.283301. 

Contact pagina web:
www.valeniidemunte.com.ro
e-mail: primariavaleniidemunte@yahoo.

Pentru alte informaþii apelaþi nr. de
telefon 0244.280.816 ºi solicitaþi legãtu-
ra la compartimentul respectiv.

Pentru eliberarea de documente 
vã rugãm sã vã informaþi la numerele
de telefon afiºate.

Informaþiile se primesc în intervalul orar
07.30 - 16.00 (luni - joi) 

07.30 - 13.30 (vineri) 

Consiliul Local Vãlenii de Munte -
Serviciul Public Comunitar Local 
de Evidenþã a Persoanelor

În contextul manifestãrii

epidemiei generale de coro-

navirusul COVID - 19 ºi a

riscului de contamlnare a

personalului din unitãþile

administrativ teritoriale din

serviciile publice, precum ºi

a  cetãþenilor ce intrã în con-

tact cu aceste categorii de

personal, þinând cont de

prevederile Decretului nr. 1951

16.03.2020 privind instituirea

stãrii de urgenþã pe teritoriul

României ºi a Dispoziþiei

Preºedintelui Consiliului Ju-

deþean Prahova nr. 94/16.03.2020, 

vã  comunicãm cã programul

Serviciului Public Comunitar

Local de Evidenþã a Persoa-

nelor se modificã începând

cu data de 19.03.2020, dupã

cum urmeazã:
MIERCURI 8.00 - 10.00

JOI 8.00 - 10.00

Eliberarea actelor de iden-
titate se va face numai pentru
cazurile de urgenþã, pe bazã
de programare, termenul de
soluþionare fiind de 30 de
zile. 

Informaþiile referitoare 

la documentele necesare

obþinerii actului de identi-

tate, precum ºi programãrile

se pot face la numãrul de

telefon 0244.283.301

Vã mulþumim pentru
înþelegere!

Certificatele de încadrare în grad
de handicap îºi prelungesc 
valabilitatea pe perioada
stãrii de urgenþã

DGASPC Prahova anunþã cetãþenii cã
începând cu data de 16 martie, în baza
Decretului privind instituirea stãrii de
urgenþã pe teritoriul României, toate certifi-
catele de încadrare într-un grad de handi-
cap, atât pentru copii, cât ºi pentru adulþi,
îºi prelungesc valabilitatea pe perioada
stãrii de urgenþã.

Art.  39 - Certificatele  de încadrare  a
copilului  într-un  grad  de  handicap  ºi ates-
tatele  de  asistent  maternal  eliberate  de
comisia  pentru  protecþia  copilului,  pre-
cum ºi certificatele de încadrare în grad
ºi tip de handicap eliberate de comisia de
evaluare  a  persoanelor  adulte  cu  handi-
cap,  a  cãror  valabilitate  expirã  în pe-
rioada  de  urgenþã declaratã, îºi pre-
lungesc valabilitatea pânã  la încetarea
stãrii de urgenþã. Astfel, toate  certifica-
tele  de  handicap,  adulþi ºi copii, care
expirau în aceastã perioadã îºi pre-
lungesc valabilitatea cu 30 de zile, cât va
dura situaþia de urgenþã. 

Pentru  cei  care  nu  au  avut  un cer-
tificat  de  încadrare într-un  grad  de
handicap ºi nu pot amâna depunerea do-
cumentelor, pânã la ieºirea din starea de
urgenþã, rãmâne  valabilã procedura  de
transmitere  a  documentelor  prin Poºta
Românã sau prin email la urmãtoarele
adrese: 
Pentru copii: sec_copii_ph@yahoo.com; 
Pentru aduþi: sec_adulti_ph@yahoo.com

Lucrãri edilitare în desfãºurare, la Vãlenii de Munte
Lucrãrile la investiþii ºi

obiective publice continuã în
oraºul Vãlenii de Munte, atât
timp cât legislaþia ºi situaþia
crizei generate de epidemia
de coronavirus vor permite.

În prezent, Primãria
oraºului Vãlenii de Munte
deruleazã mai multe activitãþi
de acest gen pe raza oraºului,
dupã cum urmeazã:

Liceul Tehnologic Agromontan
"Romeo Constantinescu"

Lucrãri de înlocuire învelitoare
terasa cu ºarpantã Corp C3 ºi extin-
dere clãdire ateler mecanic ºcolar,
din incinta liceului

Locuinþe ANL pentru tineri
Reþele tehnico edilitare pentru

obiectivul de construcþii locuinþe

ANL pentru tineri destinate închiri-

erii, Bd. Nicolae Iorga, nr. 158-160.

Clãdire garaje
Lucrãri de reparaþii învelitoare la

clãdire garaje situatã pe Str. Be-
revoieºti, nr.3

ªcoala Gimnazialã "Inginer Gheorghe Pãnculescu"
Lucrãri de reparaþii împrejmuire gard, reamenajare curte

interioarã, reabilitare clãdire centralã termicã ºi reparaþii exte-
rioare ale corpului existent 

ªcoala Valea Gardului
Lucrãri de reparaþii împrejmuire, amenajare curte interioarã,

reabilitare ºi reparaþii la clãdirile ºcolii ºi Grãdiniþei din Str. Dr. Istrate
nr.1, Vãlenii de Munte 
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Art.1. (1) SE SUSPENDÃ TEM-
PORAR ACTIVITATEA ÎN CABI-
NETELE DE MEDICINÃ DENTARÃ.

(2) Prin excepþie, sunt permise
intervenþiile stomatologice de
URGENÞÃ.

Art. 2. (1) SE SUSPENDÃ TEM-
PORAR ACTIVITÃÞILE DE CO-
MERCIALIZARE CU AMÃNUNTUL,
A PRODUSELOR ªI SERVICIILOR,
ÎN CENTRELE COMERCIALE în
care-ºi desfãºoarã activitatea mai
mulþi operatori economici, cu
excepþia vânzãrii produselor ali-
mentare, veterinare sau farmaceu-
tice ºi a serviciilor de curãþãtorie.

Art. 3. (1) Circulaþia per-
soanelor în afara locuinþei/gos-
podãriei se efectueazã numai cu
respectarea mãsurilor generale
de prevenire a rãspândirii
COVID-19 ºi evitarea formãrii
oricãrui grup de persoane.

Art. 4. În intervalul orar 06.00
- 22.00, se recomandã ca circulaþia
persoanelor în afara locuinþei/gos-
podãriei sã se efectueze numai
pentru urmãtoarele motive:

a) deplasarea în interes profe-
sional;

b) deplasarea pentru asigu-
rarea de bunuri care acoperã
necesitãþile de bazã;

c) deplasarea pentru asistenþã
medicalã care nu poate fi amânatã
ºi nici realizatã de la distanþã;

d) deplasarea din motive justi-
ficate, precum îngrijirea/însoþirea
copilului, asistenþa persoanelor
vârstnice, bolnave sau cu dizabilitãþi
ori deces al unui membru de fami-
lie;

Art. 5. (1) În intervalul orar
22.00 - 06.00, circulaþia persoanelor
în afara locuinþei/gospodãriei este
permisã numai pentru motivele
prevãzute la art. 4.

(2) Pentru verificarea motivului
deplasãrii în interes profesional,
persoanele sunt obligate sã pre-
zinte, la cererea personalului au-
toritãþilor abilitate, legitimaþia de
serviciu, adeverinþa eliberatã de
angajator sau o declaraþie pe pro-
pria rãspundere.

Art. 6. (1) Se interzice intrarea
pe teritoriul României, prin punc-
tele de trecere a frontierei de stat, a
cetãþenilor strãini ºi apatrizilor.

Art. 7. (1) Persoanele izolate la
domiciliu CARE PÃRÃSESC
LOCAÞIA în care acestea au fost
plasate, fãrã aprobarea autoritã-
þilor competente, sunt conside-
rate persoane cu risc crescut de
contagiozitate ºi SUNT CONDUSE

DE FORÞELE DE ORDINE PU-
BLICÃ ªI PLASATE ÎN CARANTINÃ
INSTITUÞIONALIZATÃ, SUB PAZÃ.

(2) Persoanele carantinate
care pãrãsesc locaþia în care aces-
tea au fost plasate, fãrã aprobarea
autoritãþilor competente, SUNT
CARANTINATE PENTRU O NOUÃ
PERIOADÃ DE 14 ZILE.

Art. 8. (1) Autoritãþile admi-
nistraþiei publice locale au obli-
gaþia sã identifice ºi sã þinã evi-
denþa persoanelor în vârstã de
peste 65 de ani, fãrã susþinãtori
sau altã formã de ajutor, ºi sã asi-

gure sprijin acestora în vederea

minimalizãrii expunerii lor în afara

locuinþelor.

Art. 9. Se pot oficia slujbe în lã-
caºurile de cult, de cãtre slujitorii
bisericeºti/religioºi, FÃRÃ ACCE-
SUL PUBLICULUI, SLUJBELE
PUTÂND FI TRANSMISE ÎN MASS-
MEDIA SAU ONLINE.

(3) Se pot oficia acte litur-

gice/religioase cu caracter privat

(botez, cununii, înmormântãri), la

care pot participa MAXIMUM 8

PERSOANE, cât ºi împãrtãºirea

credincioºilor bolnavi la domici-

liul acestora”.

FII RESPONSABIL!
FII SOLIDAR!
VREI SÃ AJUÞI UN MEDIC?

Stai acasã! 

FII RESPONSABIL!

Stai acasã! 
COPILUL TÃU ÎNVAÞÃ
RESPONSABILITATEA 
DE LA TINE. FII SOLIDAR!

Stai acasã! 
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Care este diferenþa 
dintre CARANTINÃ 
ºi AUTOIZOLARE?

CARANTINA se instituie pentru toate
persoanele care nu prezintã simptome dar
care se întorc din zonele cu transmitere
comunitarã extinsã a noului coronavirus
(COVID-19). 

AUTOIZOLAREA se instituie pentru per-
soanele care nu prezintã simptome dar:
 au cãlãtorit în ultimele 14 zile în

regiuni/localitãþi din zonele afectate de
COVID-19, altele decât cele cu transmitere
comunitarã extinsã 
au intrat în contact direct cu per-

soanele cu simptome ºi care au cãlãtorit
în zone cu transmitere comunitarã extin-
sã 
 au intrat în contact direct cu per-

soanele care au fost confirmate cu corona-
virus (COVID-19).
 membrii de familie ai unei per-

soane care se încadreazã în una dintre
situaþiile de mai sus.

S erviciile medicale ºi medica-
mentele pot fi acordate ºi vali-

date ºi fãrã semnarea cu cardul naþional
de asigurãri sociale de sãnãtate ºi fãrã
termen de raportare în 3 zile lucrãtoare
de la data acordãrii serviciilor.

Majorarea pedepselor în cazul 
celor care rãspândesc COVID-19

Guvernul a decis, în urma
unei ordonanþe de urgenþã, sã
înãspreascã pedepsele în cazul
persoanelor care ascund ade-
vãrul despre starea sãnãtãþii
lor, ascund informaþii vitale
despre îmbolnãviri cu noul
coronavirus sau rãspândesc
aceastã boalã. 

Astfel, falsul în declaraþii se
pedepseºte cu închisoarea de
la 6 luni la 2 ani sau cu
amendã.

Existã mai multe situaþii: situ-
aþia în care un cetãþean revine
dintr-o þarã unde existã un numãr
de cazuri ºi fie trebuie sã intre în
carantinã, fie trebuie sã intre în
izolare. 

Aceºti cetãþeni trebuie sã com-
pleteze o declaraþie, iar în cazul în
care comit un fals ºi nu spun ade-
vãrul, din ce þarã vin, din ce loca-
litate vin, astfel încât autoritãþile
sã poatã sã ia decizia corectã, fie
decizia de intrare în carantinã, fie
decizia de izolare la domiciliu,
vor suferi consecinþele legii. 

De asemenea, cei care nu
respectã dispoziþiile autoritã-
þilor privind carantina sau spi-
talizarea riscã pedepse cu în-
chisoarea între 6 luni ºi 3 ani
sau cu amendã. 

Pe de altã parte, în cazul
infracþiunii de zãdãrnicire a
combaterii bolilor, pedeapsa
poate ajunge chiar pânã la 15
ani de închisoare ºi interzicerea

executãrii unor drepturi, dacã

fapta duce la decesul uneia sau

mai multor persoane.

Circulaþie restricþionatã, NU mall-uri, 
NU cabinete stomatologice, NU slujbe religioase

AI PÃRINÞI ÎN VÂRSTÃ?
Sãnãtatea lor e în mâinile tale.


