
 

BIROUL ELECTORAL  DE  CIRCUMSCRIPŢIE COMUNALĂ NR.73 

VLADIMIRESCU PENTRU ALEGEREA AUTORITĂŢILOR ADMINISTRAŢIEI 

PUBLICE LOCALE  2020 

Vladimirescu, strada Revoluţiei nr.4, jud Arad   

telefon : 0257-514464; fax :0257/206280. 

 

HOTĂRÂREA nr.21/08 septembrie2020 

privind stabilirea măsurilor organizatorice interne ce trebuie respectate în sediul 

Biroului Electoral de  Circumscripţie comunală nr.73 VLADIMIRESCU pentru 

prevenirea răspândirii COVID 

Având în vedere prevederile art.20 din Regulamentul de organizare și funcționare a 

birourilor electorale constituite pentru alegerile locale din anul 2020, aprobat prin Hotărârea 

Biroului Electoral Central nr. 2/2020, 

ținând cont de Ordinul comun al Ministrului Muncii și Protecției Sociale și al 

Ministrului Sănătății nr. 3577/831/2020 privind măsurile pentru prevenirea contaminării cu 

noul coronavirus SARS-CoV-2 și pentru asigurarea desfășurării activității la locul de muncă în 

condiții de securitate și sănătate în muncă, pe perioada stării de alertă, 

luând în considerare Ordinul comun al Ministrului Sănătății și al Ministrului 

Afacerilor Interne nr. 874/81/2020 privind instituirea obligativității purtării măștii de protecție, 

a triajului epidemiologie și dezinfectarea obligatorie a mâinilor pentru prevenirea contaminării 

eu virusul SARS-CoV-2 pe durata stării de alertă, 

în baza art.39 alin.(4) din Legea nr. 115/2015, cu modificările și completările 

ulterioare, 

 

                Biroul electoral de circumscripţie comunală nr.73 Vladimirescu , 

întrunit în şedinţa de lucru azi ora 12,15  în prezenţa: 

 

1. preşedinte Muntean Daniela Claudia      

2. locţiitor  Grozav Antoneta 

3. Sărăndan Laura Maria din partea Uniunea Salvați România, 

4. Bara Carolina Iulia din partea Uniunii Democrata Maghiară din Romania,  

5. Merca Remus din partea Partidul Pro România,  

6. Timiș Gabriela Claudia din partea Partidul Alianta Liberalilor si Democratilor 

 

           Art.1 Se aprobă măsurile organizatorice interne pentru prevenirea răspândirii COVID-

19, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

           Art.2.Prezenta hotărârea se duce la cunoştiinţă publică prin afişare pe pagina de 

internet www.primariavladimirescu.ro şi la sediul Biroului electoral de Circumscripţie nr.73 

Vladimirescu   

Dată azi, 08.09.2020 

 

                             Preşedinte,                                                              Locțiitor, 



         MUNTEAN DANIELA CLAUDIA                               GROZAV ANTONETA 

1. Sărăndan Laura Maria din partea Uniunea Salvați România, 

2. Bara Carolina Iulia din partea Uniunii Democrata Maghiară din Romania,  

3. Merca Remus din partea Partidul Pro România,  

4. Timiș Gabriela Claudia din partea Partidul Alianta Liberalilor si Democratilor 

 

 

2 ex./08.09.2020 

Afişat azi, 08.09.2020 , ora 12,15
 

 

Vladimirescu , 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexă 

Măsuri organizatorice 

privind accesul în sediul Biroului Electoral de  Circumscripţie comunală nr.73 

VLADIMIRESCU și măsurile de protecție la sediul acestui birou în contextul 

pandemiei de COVD-19 

      în vederea coordonării măsurilor de protecție luate la nivelul Biroului Electoral de 

Circumscripţie comunală nr.73 VLADIMIRESCU și pentru supravegherea respectării 

acestora se desemnează doamna  Grozav Antoneta, locţiitor  în cadrul Biroului Electoral de  

Circumscripţie comunală nr.73 VLADIMIRESCU. 

         în cazul constatării unei situații de risc este informat de îndată președintele 

Biroului Electoral de  Circumscripţie comunală nr.73 VLADIMIRESCU ;  

La intrarea în sediul Biroului Electoral de Circumscripţie comunală nr.73 

VLADIMIRESCU și în cele mai vizibile locuri se afișează regulile de conduită 

obligatorie pentru persoanele care intră în sediu cu privire la prevenirea îmbolnăvirilor 

cu coronavirusul SARS-CoV-2. 

    A. Accesul membrilor Biroului Electoral de  Circumscripţie comunală nr.73 

VLADIMIRESCU, al personalul tehnic auxiliar și al personalului de pază, 

curățenie, întreținere și aprovizionare 

1. Pe toată durata de funcționare a Biroului Electoral de  Circumscripţie 

comunală nr.73 VLADIMIRESCU accesul membrilor, al personalului tehnic-auxiliar, 

al personalului de pază, curățenie, întreținere și aprovizionare se realizează cu 

respectarea normelor de acces și de conduită stabilite prin prezenta hotărâre. 

2. înainte de acordarea accesului acestor persoane prevăzute la pct.1, 

organele de pază le verifică temperatura corporală prin mijloace non-invazive 

(termoscanner sau termometru cu infraroșii). 

3. Persoanelor care prezintă o temperatură corporală mai ridicată de 37,3 

grade Celsius li se interzice accesul în sediul Biroului Electoral de  Circumscripţie 

comunală nr.73 VLADIMIRESCU. Se înștiințează, de îndată, persoana desemnată 

pentru coordonarea măsurilor de protecție la nivelul Biroului Electoral de  

Circumscripţie comunală nr.73 VLADIMIRESCU. Situația care a determinat 

interzicerea accesului se consemnează de organul de pază într-un proces-verbal 

distinct, completat conform modelului din Anexa nr. 2.
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4. în situația refuzului persoanei în cauză de a se supune controlului 

temperaturii corporale, acesteia i se interzice accesul în sediul Biroului Electoral de  

Circumscripţie comunală nr.73 VLADIMIRESCU. Se înștiințează, de îndată, persoana 

desemnată pentru coordonarea măsurilor de protecție la nivelul Biroului Electoral de  

Circumscripţie comunală nr.73 VLADIMIRESCU. Situația care a determinat 

interzicerea accesului se consemnează de organul de pază într-un proces-verbal 

distinct, completat conform modelului din Anexa nr. 2. 

5. Temperatura corporală se verifică la punctele de control de la intrarea în 

sediul  Biroului Electoral de  Circumscripţie comunală nr.73 VLADIMIRESCU din str. 

Vladimirescu, strada Revoluţiei,  nr.4, jud Arad  . 

       B. Accesul membrilor birourilor electorale  ale secţiilor de votare ;  

          Accesul membrilor birourilor electorale ale secţiilor de votare se realizează cu 

respectarea normelor de acces și de conduită stabilite prin prezenta hotărâre. 

1. înainte de acordarea accesului membrilor birourilor electorale ale secţiilor 

de votare în sediul Biroului Electoral de Circumscripţie comunală nr.73 

VLADIMIRESCU, organele de pază le verifică temperatura corporală prin mijloace 

non-invazive (termoscanner sau termometru cu infraroșii). 

2. Persoanelor care prezintă o temperatură corporală mai ridicată de 37,3 

grade Celsius li se interzice accesul în sediul Biroului Electoral de  Circumscripţie 

comunală nr.73 VLADIMIRESCU. Se înștiințează, de îndată, persoana desemnată 

pentru coordonarea măsurilor de protecție la nivelul Biroului Electoral de  

Circumscripţie comunală nr.73 VLADIMIRESCU Situația care a determinat 

interzicerea accesului se consemnează de organul de pază într-un proces-verbal 

distinct, completat conform modelului din Anexa nr. 2. 

3. în situația refuzului persoanei în cauză de a se supune controlului 

temperaturii corporale, acesteia i se interzice accesul în sediul Biroului Electoral de  

Circumscripţie comunală nr.73 VLADIMIRESCU. Se înștiințează, de îndată, persoana 

desemnată pentru coordonarea măsurilor de protecție la nivelul Biroului Electoral de  

Circumscripţie comunală nr.73 VLADIMIRESCU. Situația care a determinat 

interzicerea accesului se consemnează de organul de pază într-un proces-verbal 

distinct, completat conform modelului din Anexa nr.2. 

4. Temperatura corporală se verifică la punctul de control de la intrarea în 

sediul Biroului Electoral de  Circumscripţie comunală nr.73 VLADIMIRESCU din str. 

Vladimirescu, strada Revoluţiei,  nr.4, jud Arad . 

5. Accesul în spațiile de lucru cu membrii birourilor electorale de 

circumscripție se va organiza astfel încât în spațiile respective să nu fie prezente 

simultan mai mult de 5 persoane, 

         C. Accesul altor persoane 

1. Accesul altor persoane se face numai după completarea declarației 

prevăzute în Anexa nr.1. Păstrarea confidențialității datelor cu caracter personal este 
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obligatorie. La sfârșitul zilei de lucru, toate declarațiile colectate până la acest moment 

se depun, într-un plic sigilat, la cabinetul persoanei desemnate cu coordonarea 

măsurilor de protecție. Dacă în următoarele 24 de ore nu este semnalat niciun risc 

sanitar legat de prezența persoanelor respective în sediul Biroului Electoral de  

Circumscripţie comunală nr.73 VLADIMIRESCU din str.Vladimirescu, strada 

Revoluţiei,  nr.4, jud Arad , declarațiile se distrug. 

2. Pentru celeritate, declarația poate fi descărcată în prealabil de pe pagina 

de internet a Biroului Electoral de  Circumscripţie comunală nr.73 VLADIMIRESCU 

www.primariavladimirescu.ro completată, semnată și apoi prezentată organelor de 

jandarmi.  

3. în cazul în care se refuză completarea, depunerea sau, după caz, 

prezentarea declarației pe propria răspundere sau dacă răspunsul la oricare dintre 

întrebările din cuprinsul acesteia este „DA”, organele de jandarmi refuză accesul 

persoanei în sediul Biroului Electoral Central. Situația reținută pentru refuzarea 

accesului se consemnează într-un proces-verbal întocmit în conformitate cu modelul 

prevăzut în Anexa nr. 2, Se înștiințează, de îndată, persoana desemnată pentru 

coordonarea măsurilor de protecție la nivelul Biroului Electoral de  Circumscripţie 

comunală nr.73 VLADIMIRESCU . 

4. înainte de acordarea accesului acestor persoane în sediul Biroului 

Electoral de  Circumscripţie comunală nr.73 VLADIMIRESCU,  organele de pază le 

verifică temperatura corporală prin mijloace non-invazive (termoscanner sau 

termometru cu infraroșii). 

5. Persoanelor care prezintă o temperatură corporală mai ridicată de 37,3 

grade Celsius li se interzice accesul în sediul Biroului Electoral de  Circumscripţie 

comunală nr.73 VLADIMIRESCU. Se înștiințează, de îndată, persoana desemnată 

pentru coordonarea măsurilor de protecție la nivelul Biroului Electoral de  

Circumscripţie comunală nr.73 VLADIMIRESCU. Situația care a determinat 

interzicerea accesului se consemnează de organul de pază într-un proces-verbal 

distinct, completat conform modelului din Anexa nr.2. 

6. în situația refuzului persoanei în cauză de a se supune controlului 

temperaturii corporale, li se interzice accesul în sediul Biroului Electoral de  

Circumscripţie comunală nr.73 VLADIMIRESCU .Se înștiințează, de îndată, persoana 

desemnată pentru coordonarea măsurilor de protecție la nivelul Biroului Electoral 

Central. Situația care a determinat interzicerea accesului se consemnează de organul de 

pază într-un proces-verbal distinct, completat conform modelului din Anexa nr. 2. 

7. Accesul este interzis și în situația persoanelor care au o temperatură 

corporală normală și nu au bifat niciun răspuns „DA” în declarația prevăzută la anexa 

nr. 1, însă prezintă alte simptome evidente ale unei infecții respiratorii severe de tipul 

COVID-19 (tuse, dificultăți de respirație, rinoree pronunțată), constatate în mod direct 

de către organul de pază. Decizia privind accesul aparține în acest caz persoanei 

desemnate pentru coordonarea măsurilor de protecție la nivelul Biroului Electoral de  

Circumscripţie comunală nr.73 VLADIMIRESCU, ce poate apela la un echipaj de 
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urgență, care este înștiințat de îndată. 

8 Temperatura corporală și declarațiile prevăzute la art.3 se verifică la punctul de 

control de la intrarea în sediul  Biroului Electoral de  Circumscripţie comunală 

nr.73 VLADIMIRESCU din str. Vladimirescu, strada Revoluţiei,  nr.4, jud 

Arad  . 

           D.Reguli finale 

1. Persoanelor care prezintă o temperatură corporală mai ridicată de 37,3 

grade Celsius, li se va repeta măsurarea temperaturii, după o perioadă de 2-5 minute 

repaus. Dacă temperatura după remăsurare este sub 37,3 grade Celsius, persoanei 

respective i se va permite accesul în sediu. 

2. La momentul accesului și pe toată durata prezenței în sediul Biroului 

Electoral de Circumscripţie comunală nr.73 VLADIMIRESCU și pentru toate 

categoriile de persoane este obligatorie purtarea măștii de protecție. 

3. Pentru personalul de serviciu, precum și personalul care desfășoară 

activitate de lucru cu publicul purtarea mănușilor de protecție este obligatorie. Se 

recomandă purtarea de viziere sau ochelari de protecție. 

4. Refuzul sau omisiunea de a purta mască de protecție la momentul 

accesului sau pe toată durata prezenței în sediul Biroului Electoral de  Circumscripţie 

comunală nr.73 VLADIMIRESCU de către persoanele cărora li s-a permis accesul 

atrage, după atenționarea persoanei în cauză pentru a se conforma acestei obligații, 

interzicerea accesului sau, după caz, obligația de a părăsi de îndată sediul Biroului 

Electoral de  Circumscripţie comunală nr.73 VLADIMIRESCU la cererea organelor de 

pază. Situația respectivă se consemnează într-un proces-verbal distinct, potrivit 

modelului prevăzut în Anexa nr.2. Se înștiințează, de îndată, persoana desemnată 

pentru coordonarea măsurilor de protecție la nivelul Biroului Electoral de  

Circumscripţie comunală nr.73 VLADIMIRESCU . 

5. în sediul Biroului Electoral de Circumscripţie comunală nr.73 

VLADIMIRESCU se va asigura respectarea unei distanțe de protecție de minim 1,5 m, 

iar numărul persoanelor prezente în sediul Biroului Electoral de  Circumscripţie 

comunală nr.73 VLADIMIRESCU este limitat. 

6. în spațiile comune respectarea măsurilor de distanțare fizică este 

supravegheată de către personalul de pază și de către responsabilii anume stabiliți de 

către persoana desemnată pentru coordonarea măsurilor de protecție la nivelul Biroului 

Electoral de  Circumscripţie comunală nr.73 VLADIMIRESCU. 

7. Persoanele care nu respectă în mod repetat indicațiile primite pentru 

respectarea distanței de protecție sunt conduse în afara sediului de către organele de 

pază, cu înștiințarea persoanei desemnate pentru coordonarea măsurilor de protecție la 

nivelul Biroului Electoral de Circumscripţie comunală nr.73 VLADIMIRESCU. 

Situația în cauză se consemnează într-un proces-verbal, întocmit potrivit modelului 
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prevăzut în Anexa nr. 2 . 

8. Accesul în spațiile de lucru cu publicul se va organiza astfel încât în 

spațiile respective să nu fie prezente simultan mai mult de 6 persoane. 

9. Igienizarea tuturor spațiilor din sediul Biroului Electoral de  

Circumscripţie comunală nr.73 VLADIMIRESCU se asigură de către personalul de 

curățenie de 2 ori pe zi. În timpul ședințelor Biroului Electoral de  Circumscripţie 

comunală nr.73 VLADIMIRESCU, cu permisiunea membrilor, se asigură aerisirea și 

igienizarea sălii de ședință. 

10. Aplicarea prevederilor prezentei hotărâri se face cu respectarea demnității 

tuturor persoanelor implicate și în condiții care să asigure discreția cu privire la starea 

de sănătate a acestora și protecția datelor cu caracter personal. 

11. Persoanelor care prezintă o stare generală alterată, cu manifestări clinice 

ale unei infecții respiratorii, li se asigură asistență, sunt întrebate dacă au nevoie de 

asistență medicală de urgență, li se asigură posibilitatea de a se așeza, li se pun la 

dispoziție dezinfectant și echipament de protecție adecvat și li se asigură apă 

îmbuteliată. în situația unei agravări bruște a stării de sănătate a acestora, se va solicita 

de îndată asistență medicală de urgență.
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Semnătura, 

 
Anexa nr.l 

CHESTIONAR 

pentru accesul în sediul Biroului Electoral de  Circumscripţie comunală nr.73 

VLADIMIRESCU 

Nume și prenume ...........................................................................................  

Localitatea de domiciliu ................................................................................  

CNP ...............................................................................................................  

1. Ați fost diagnosticat/spitalizat/externat în ultimele 14 zile cu COVID-19, vă aflați în 

carantină sau izolare pentru suspiciune de infectare cu COVID-19 ori s-a dispus de către autoritățile 

competente să efectuați un test pentru COVID-19 și încă nu ați primit rezultatul acestuia? 

DA, respectiv .......................................................... /NU 

2. V-ați deplasat în ultimele 14 zile în străinătatate, într-o țară dintre cele clasificate cu risc 

pentru infecția cu COVID-19 - zona roșie și zona galbenă - sau în zonele de carantină de pe teritoriul 

național, declarate ca atare? Dacă da, precizați în ce zonă. 

DA (și unde) ...................................................................... / NU 

3. După știința dumneavoastră, ați interacționat în ultimele 14 zile cu persoane infectate sau 

suspecte a fi infectate cu Coronavirus SARS-CoV-2 (COVID-19), indiferent de situație, inclusiv în 

cadrul unor unități medicale în care ați fost spitalizat/tratat? 

DA (și unde) .................................................................... / NU, din câte cunosc 

4. Se află vreuna dintre persoanele împreună cu care locuiți/gospodăriți în vreuna dintre 

situațiile prevăzute la pct.1-3 sau 5? 

DA, respectiv ..................................................................... /NU, din câte cunosc 

5. Ați avut în ultimele 14 zile una sau mai multe dintre următoarele simptome: 

Febră DA NU 

Dificultatea de a înghiți DA NU 

Dificultatea de a respira DA NU 

Dureri musculare DA NU 

Tuse intensă DA NU 
 

Am luat cunoștință de faptul că nerespecrarea măsurilor privitoare la prevenirea sau 

combaterea bolilor infectocontagioase se sancționează conform art. 352 din Codul penal șî a art. 34 lit. 

m) din H.G. nr. 857/2011 privind stabilirea și sancționarea contravențiilor la normele din domeniul 

sănătății publice, cu modificările și completările ulterioare. 

Data completării, 
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Anexa nr. 2 

PROCES-VERBAL 

 

Data și ora ......................  

încheiat la sediul Biroului Electoral de  Circumscripţie comunală nr.73 VLADIMIRESCU 

Numele și prenumele/ calitatea 

      Azi, data de mai sus, ora…………..,  

-   nu am permis accesul în sediul Biroului Biroului Electoral de  Circumscripţie comunală nr.73 

VLADIMIRESCU 

-  i-am pus în vedere să părăsească de îndată sediul Biroului Electoral de  Circumscripţie comunală 

-  am condus în afara sediului Biroului Electoral de Circumscripţie comunală nr.73 

VLADIMIRESCU 

  se subliniază varianta aplicabilă și se menționează obligatorul numele prenumele persoanei, precum 

și unul dintre următoarele elemente - CNP sau adresa de domiciliu întrucât: 

 

• Chiar după atenționarea verbală, acesta nu a prezentat declarația prevăzută de Anexa nr. 1 

• Declarația nu era completată sau semnată în mod corespunzător 

• Din conținutul declarației atașate rezultă existența unui factor de risc, răspunzându-se 

”DA” la întrebarea nr ...........  

• Persoana refuză să poarte mască de protecție 

• Persoana omite să poarte mască de protecție chiar după atenționarea verbală în acest sens 

• Persoana prezintă o temperatură corporală de peste 37,3 grade Celsius la momentul 

controlului de acces, respectiv  ..................  

• Persoana a refuzat să permită verificarea temperaturii corporale prin mijloace non-invazive 

• Persoana a răspuns ”DA” la vreuna dintre întrebările din chestionarul prevăzut în Anexa nr.l 

• Persoana, chiar după atenționare, nu a respectat distanța de protecție față de alte persoane de 

minim 1,5 m. 

(se subliniază varianta corespunzătoare și se notează întrebarea la care s-a răspuns afirmativ în 

chestionarul de acces sau temperatura corporală, după caz) 

Semnătura ........................................  

 

 

 

 

 

 


