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INSPEC IA MUNCII
INSPECTORATUL TERITORIAL DE MUNC NEAM

Condi ii
privind accesul persoanelor în sediul I.T.M. Neam

Inform m persoanele interesate c , începând cu data de 25 octombrie
2021, accesul în sediul Inspectoratului Teritorial de Munc  Neam  din Piatra
Neam , str. dr. Gh.Iacomi, nr.8, este permis numai în condi iile stabilite prin
art. 12, Anexa nr.3 din Hot rârea Guvernului nr.1130/22.10.2021 pentru
modificarea anexelor nr. 2 i 3 la Hot rârea Guvernului nr.1090/2021 privind
prelungirea st rii  de alert  pe teritoriul României, celor care se afl  în una din
urm toarele situa ii:

fac dovada vaccin rii împotriva virusului SARS-CoV-2  i  pentru care au
trecut 10 zile  de la finalizarea schemei complete de vaccinare;

prezint  rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infec ia cu virusul
SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore;

prezint  rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru
infec ia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore;

se  afl  în  perioada  cuprins  între  a  15-a  zi  i  a  180-a  zi  ulterioar
confirm rii infect rii cu virusul SARS-CoV-2.

Persoanele sunt obligate s  fac  dovada situa iilor prevazute mai sus prin
intermediul Certificatelor digitate ale Uniunii Europene privind COVID-19
conform OUG nr. 68/2021.

Inspector ef,

Ioan Popescu
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