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ANUNȚ NOI REGULI DE ACCES ÎN INSTITUȚIE 

 

      Accesul persoanelor, cu excepția angajaților, în incinta instituției este 

permis doar celor care fac dovada vaccinării împotriva virusului SARS-

CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de 

vaccinare, care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru 

infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul 

negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecția cu virusul SARS-

CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore, respectiv care se află în perioada cuprinsă 

între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-

CoV-2. 

    Pentru persoanele nevaccinate, netestate și netrecute prin boală, accesul la 

serviciile instituției se poate face online (teoretic_petrosani@yahoo.com) sau 

la poarta instituției. 

    Organizarea comisiilor de concurs pentru posturile vacante se supune 

prevederilor legale prezentate la primul aliniat. 

       Referitor la accesul publicului în centre și parcuri comerciale, în instituții publice sau la sediile 

serviciilor publice comunitare aflate în incinta unor centre comerciale, în  H.G. 1.161 din 25 octombrie 

2021 se stabilesc unele măsuri, preluate ulterior în Hotărârea 158/26.10.2021 a Comitetului Județean 

pentru Situații de Urgență – Hunedoara.  

La alin. 8 al aceluiași articol din Hotărârea 158/26.10.2021 a C.J.S.U. sunt prevăzute și unele excepții 

ale prevederilor alin.4: 

       „Prin excepție, instituțiile publice și operatorii economici vor întreprinde măsurile necesare pentru 

asigurarea accesului cetățenilor la serviciile publice oferite, în situații urgente (de exemplu: eliberare 

certificat de deces, certificat de naștere și altele asemenea) și persoanelor care nu fac dovada 

vaccinării, testării sau vindecării de infecția cu virusul SARS-CoV-2, prin organizarea activității în mediul 

online, în spații deschise, la ghișee dispuse direct în exteriorul clădirilor sau în orice alte condiții care 

să asigure respectarea măsurilor de prevenire a răspândirii SARS-CoV-2.” 

Reamintim că Hotărîrea nr. 158/26.10.2021 a C.J.S.U. Hunedoara poate fi vizualizată accesând link-ul:  

https://hd.prefectura.mai.gov.ro/wp-content/uploads/sites/53/2021/10/Hotararea-

158_compressed.pdf 
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