
 

 

 

 

În atenția operatorilor economici care dețin în proprietate spații de cazare pe 

raza comunei Mușetești 

 

Având în vedere evoluția  pandemiei de coronavirus SARS CoV-2 ce determină boala 

COVID-19, precum și prevederilor art, 3 alin (1) al Hotararii de Guvern nr. 201/18.03.2020 privind 

aprobarea normelor metodologice pentru stabilirea cheltuielilor pentru carantina si luarea unor masuri 

in domeniul sanatatii, precum si pentru alocarea unei sume din Fondul de rezerva bugetara la 

dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2020, în vederea limitării efectelor 

coronavirusului și prin creșterea numărului spațiilor de carantinare pe raza localității, autoritățile 

publice locale din comuna Mușetești, invită operatorii economici interesați care dețin în proprietate 

spații de cazare pe raza localității Mușetești dotate cu camere și grupuri sanitare individuale (hotel, 

pensiune, camere) și care pot îndeplini condițiile necesare în vederea transformării în spații de 

carantină,  să le pună la dispoziția autorităților pe bază de contract prin care li se vor deconta 

următoarele cheltuieli aferente carantinei pentru fiecare persoană carantinată: 

 a) alocația de cazare în valoare de 230 lei/zi, care include servicii hoteliere: asigurarea 

spatiului de locuit, costurile cu servicii de curățenie, servicii de spălătorie, produse de igienă 

personală, lenjerie, prosoape, protecția bagajelor persoanelor și a altor efecte personale ale acestora; în 

situația în care persoana este cazată într-un centru de carantină pus la dispoziție în mod gratuit, 

alocația de cazare este în valoare de 50 lei/zi, care include cheltuielile pentru serviciile de curățenie, 

servicii de spălătorie, dezinfecție specifică, la eliberarea spațiului, produse de igienă personală, 

lenjerie, prosoape, protecția bagajelor și a altor efecte personale ale acestora; 

 b) indemnizația de cazare, în cuantum de 70 lei/zi, care include următoarele cheltuieli: 

 (I) cheltuieli cu hrana - 3 mese/zi, servite în cameră, cu utilizarea tacâmurilor și a 

 veselei de unică folosință; 

 (II) cheltuieli cu apa - între 2- 4l/zi/persoană, cu utilizarea paharelor de unică folosință; 

 (III) cheltuieli cu îmbrăcăminte corespunzătoare - câte 2 pijamale și 2 perechi de papuci  de 

unică folosință pentru toată perioada de carantinare; 

 c) în cazul în care persoana aflată în carantină necesită servicii de traducere,  cheltuielile 

aferente acestora se vor deconta pe bază de documente justificative; 

 d) în cazul în care persoana aflată în carantină necesită tratament pentru afecțiuni preexistente 

sau care pot apărea în perioada de carantină, acesta se va acorda în baza unor documente medicale de 

tipul: scrisoare medicală, rețetă, iar cheltuielile aferente acestora se vor deconta pe baza documentelor 

justificative. 

 Contractul se va încheia pentru întreg pachetul de servicii enumerate anterior, de la 

litera a-d. 
Operatorii economici vor putea înainta oferta la sediul Primăriei comunei Mușetești, având 

datele de contact:  com. Mușetești, sat Mușetești, str. Principală, nr. 110, tel/fax 0253272501, e-mail 

primariamusetesti2003@yahoo.com, persoana de contact domnul consilier Achiziții Publice Pîrvoaica 

Tatomirescu Dumitru Sorin.  


