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ROMANIA
coMrrETUL JUDETEAN pENTRU srruATn DE URGENTA cAlAnagt

uoranAne
privind stabilirea unor misuri in domeniulsdnitilii publice

in localitifile din judelul CdlSragi

ComitetulJudelean pentru Situalii de Urgenld Ciliragi
Avdnd in vedere:

- adresa Direcliei de Senatate Publice Cdleragi din data de 0B.10.2021 privind incidenla

cumulatd la 14 zile a cazurilor de COVID-19 la nivelul localitelilor in judelul Cdldrasi;
- prevederile Hotdr6rii Guvernului N. 105012021 privind prelungirea stdrii de alertd pe

teritoriul Romaniei incepdnd cu data de 10 octombrie 2A21 , precum gi stabilirea mdsurilor

care se aplicd pe durata acesteia pentru prevenirea $l combaterea efectelor pandemiei de

coVlD-19;
- prevederile OUG nr. 2112004 privind Sistemul National de Management al Situaliilor de

Urgen!5, cu modiflcdrile gi completdrile ulterioare;
- prevederile Hotd16rii Guvernului nr.557120'16 privind managementul tipurilor de risc;

in temeiul art. 10 alin. (3) din Reg u lamentul-cadru privind structura organizatoricd,

atribu{iile, functionarea li dotarea comitetelor 9i centrelor operative pentru situa[ii de

urgenfd, aprobat prin H.G. nt.149112004.

HOTARA$rE:

Art. f . incepdnd cu data de 10 octombrie 2021 in localitS{ile din jude{ul Cdldragi, in

funcfie de inciden{a cumulatS la 14 zile, se vor impune urmdtoarele mAsuri:

f .in condiliile art. 5 alin. (2) lit. d) 9i ale art. 13 lit. a) din Legea nr. 5512024 privind unele
m;suri pentru prevenirea 9i combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificdrile

9i completdrile ulterioare, 'in spatiile publice, piete, targuri, balciuri, talciocuri, statii pentru

transportul in comun, spa!iile comerciale, mijloacele de transport in comun 9i la locul de
muncd se poate institui obligativitatea purtdrii mdgtii de proteclie, astfel incdt sd acopere
nasul 9i gura, in condiliile stabilite prin ordinul comun al ministrului senetetii gi al ministrului
afacerilor interne, emis in temeiul art. 13 9i al ar1.71 alin. (2) din Legea ff.5512020, cu
modifi cdrile gi com pletdrile ulterioare.

2.in condiliile art. 5 alin. (2) lit. d) dln Legea nr. 5512020, cu modificdrile 9i completdrile
ulterioare, este permisi participarea la una dintre activitSlile prevezute la pct. I - 11, 16, 1B

-20,23,33-35,37,43,48,52,61 ,64,85,88,95,99 9i 103 numai persoanelor care se afld
in una dintre urmetoarele situalii:

a) sunt vaccinate impotriva virusului SARS-CoV-2 $i au trecut 10 zile de la finaljzarea
schemei cornplete de vaccinare;

b) prezinte rezultatul negativ al unuitest RT-PCR pentru infeclia cu virusul SARS-CoV-
2 nu mai vechi de 72 de ore,

c) prezinta rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid penku infectia cu
virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore;

d) se afld in perioada cuprinsi intre a 15-a zi 9i a 1 80-a zi ulterioard confirmdrii
infectdrii cu SARS-CoV-2.

3.in conditiile art 5 alin. (2) lit d) din Legea nr. 551202A, cu modificdrile 9i completirile
ulterioare, este permise participarea la una dintre activitetile prevdzute la pct. 12, 17,21,22'
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24,3A,38,44,49,53,62,65,86,89,96, 1009i 104 numa persoanelor care sunivaccinate
impolriva virusului SARS CoV-2 gi pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei
complete de vaccinare, respecliv persoanelor care se afld in pertoada cuprinsd intre a 15-a
zi qi a 180-a zi ulterioard confirmdrii infectdrii cu virusul SARS-CoV-2.

4.in condiliile art. 5 alin (2) lit. d) din Legea nr. 5512020, cu modificirile 9i completdr le
ulterioare, este permisd participarea la una dintre activitd{ile previzute la pct. 36, 39,42,47,
70 - 72,83, 101 9i '102 numai persoanelor care sunt vaccinate impotriva virusului SARS-
CoV-2 9i pentru care au trecul 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare.

5.persoanele fizice sunt obligate sd facd dovada situaliilor prev5zute la pct.2 - 4 prin
intermediul certificatelor digitale ale Uniunri Europene privind COVID-19, in conformitate cu
prevederile Ordonan{ei de urgen(d a Guvernului nr.6812021 privind adoptarea unor misuri
pentru punerea in aplicare a cadrului european pentru eliberarea, verificarea gi acceptarea
certificatului digital al Uniunii Europene privind COVID pentru a facilita libera circula{ie pe
durata pandemiei de COVID-19, cu modificdrile gi completerile ulterioare.

6.in cazul persoanelor fizice provenite din state ale cdror autoritdti nu emit certificate
digitale ale Uniunii Europene privind COVID-19 sau documente compatibile cu aceste
certificate, dovada situaliilor prevdzute la pct. 2 - 4 se face prin intermediul unui document,
pe suport hdrtie sau in format electronic, care sd ateste vaccinarea, testarea sau
vindecarea de infeclia cu virusul SARS-CoV-2.

T.pentru prevenirea rlsp6ndirii infecliilor cu virusul SARS-CoV-2 sunt interzise
organizarea gi desfegurarea de mitinguri, demonstra{ii, procesiuni, concerte sau alte tipuri
de intrunrri in spalii deschise, precum gi a intrunirilor de natura activitatilor culturale,
gtiinlifice, artistice, sportive sau de divertisment in spalii inchise, cu exceptia celor
organizate gi desfdgurate potrivit pct. 8 - 53;

8.activitdlile de pregdtire fizici in cadrul shucturilor gi bazelor sportive, definite conform
Legii educa(iei fizice gi sportului nr. 69/2000, cu modificirile gi completdrile ulterioare,
constand in cantonamente, antrenamente 9i competilii sportivepot fi desfigurate numai in
condiliile stabilite prin ordinul comun al ministrului tineretului gi sportului 9i al ministrului
sdnitdfii, emis in temeiul art. 43 9i al al.. 71 alln (2) din Legea nr. 5512020, cu modificdrile

$i completarile u lterloare;
f.in spaliile inchise sau deschise, competitiile sportive se pot desfesura participarea

spectatorilor pAnd la 50% din capacitatea maximd a spatiului, cu asigurarea unei distante
de minimum 1 metru intre persoane, daca incidenla cumulald la 14 zile in localitate este
mai mare de 211 .000 de locuitori gi mai micd sau egali cu 3/1 .000 de locuitori. Participarea
este permise doar pentru persoanele care sunt vaccinate impolriva virusului SARS-CoV-2 9i
pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, persoanele
care prezinta rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infec[ia cu virusul SARS-CoV-2
nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru
infeclia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore, respectiv persoanele care se
afli in perioada cuprinsd intre a 15-a zi gi a 180-a zi ulterioarl confirmerii infectdrri cu
virusul SARS-CoV-2, in condi{iile stabilite prin ordinul comun al ministrului tineretului gi

sportului 9i al ministrului sdndtSlii, emis in temeiul art. 43 9l al arl.71 alin. (2) din Legea nr.
5512020, cu modificirile 9i completdrile ulterioare;

10.?n spaliile inchlse sau deschise, competiliile sportive se pot desfagura cu participarea
spectatorilor pAnA la 7 5o/o din capacitatea maximd a spaliului, cu asigurarea unei distanle
de minimum 1 metru intre persoane, dace incidenta cumulati la 14 zile in localitate este
mai mici sau egald cu 2/1.000 de locuitori. Participarea este permise doar pentru
persoanele care sunt vaccinate impotriva virusului SARS-CoV-2 gi pentru care au trecut 10
zrle de la.finalizarea schemei cornplete de vaccinare, persoanele care prezinti rezultatul
negativ al unui test RT-PCR pentru infectia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de
ore sau rezultatul negativ ceftificat al unuitest antlgen rapid pentru infeclia cu virusul SARS-
CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore, respectiv persoanele care se afld in perioada cuprinsd
intre a 1 5-a zi gi a 180-a zi ulterioard confirmdrii infectarii cu virusul SARS-CoV-2, in
conditiile stabilite prin ordinul comun al ministrului tineretului 9i sportului gi al ministrului
sAnetetii, emis in temeiul art. 43 9i al arl.71 alin. (2) din Legea nr. 5512020, cu modiflcirile
gi completarile ulterioare;



'1 1.in spaliile inchise sau deschise. cornpetiliie spo j'1 ve se pot desfSgura cu pad oparea
spectaton or p6nd la 30% d n capacitatea maximd a spaltulut, cu asigurarea unei drstante
de mintmum 1 rnetru intre persoane gi cu purtarea mdgtii de protectie, daci inc denla
cumu at5 la 14 zile in localitate este mai mare de 3/1.000 de locu tori 9i mai micd sau egald
cu 6i 1 .000 de locuitori. Participarea este permisd doar pentru persoanele care sunt
vacctnate impotrjva virusului SARS-CoV-2 9i pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea
schemei complete de vaccinare, persoanele care prezintd rezultatul negativ al unui test RT-
PCR pentru infectia cu virusul SARS-CoV-2 nu mat vechi de 72 de ore sau rezultatul
negativ certrficat al unui test antigen rapid pentru infec{ia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai
vechi de 48 de ore, respectiv persoanele care se afle in perioada cuprinsi intre a 15-a zi gi

a 180-a zi ulterioard confirmarii infect5rii cu virusul SARS CoV-2, in conditiile stabilite prin

ordinul comun al ministrului tineretului gi sportului gi al ministrului senatetii, emis in temeiul
art. 43 9i al arl.71 alin. (2) din Legea nr. 5512020, cu modiflcdrile 9i completdrile ullerioare;

12.in spaliile inchise sau deschise, competitiile sportive se pot desfSgura cu participarea
spectatorilor p6ni la 50% din capacitatea maximd a spaliului, cu asigurarea unei distante
de mrnimum 1 metru intre persoane gi cu purtarea m59tii de protectie, dacd incidenta
cumulatd la 14 zile in localitate este mai mare de 6/1 .000 de locuitori. Participarea este
permisa doar pentru persoanele care sunt vaccinate impotriva virusului SARS-CoV-2 9i
pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, respectiv
persoanele care se afld in perioada cuprinsd intre a 15-a zi 9i a 180-a zi ulterioar6
confirmdrii infectdrii cu virusul SARS-CoV-2, in condiliile stabilite prin ordinul comun al

ministrului tineretului gi sportului gi al ministrului sSnatetii, emis in temeiul art. 43 $i al arl.71
alin. (2) din Legea nr. 5512020, cu modiflcdrile gi completarile ulterioare;

13.in condiliile pct.8 se permite desfegurarea de citre sportivii profesionigti, legitimati

9i/sau de performante a activit6lilor de pregdtire fizic5 in bazine acoperite sau aflate in aer
liber, iar actavitatile de pregetire fizica in spalia inchise sunt permise in condi{iile stabilite prin

ordinul comun al ministrului tineretului gi sportului gi al ministrului sanetetii, emis in temeiul
art. 43 gi al art. 7'1 alin. (2) din Legea nr. 5512020, cu modificdrile 9i completdrile ulterioare;

'14.activitdlile institutlilor muzeale, bibliotecilor, librdriilor, cinematografelor, studiourilor de
produclie de film $i audiovizuali, institutiilor de spectacole 9i/sau concerte, gcolilor populare

de artd 9i meserii, precum gi evenimentele culturale in aer liber se pot desfSgura numai in
condiliile stabilite prin ordinul comun al ministrului culturii 9i al ministrului sdndtdlii, emis in
temeiul art. 44 9i al art. 71 alin. (2) din Legea nr. 5512020, cu modificirile gi completdrile
ulterioare;

1s.in conditiile pct 14, organizarea gi desfegurarea activitiJii in cadrul cinematografelor,
institu!iilor de spectacole gi/sau concerte sunt permise cu participarea publicului pAnd la
7Oo/o din capacjtatea maxima a spaliului gi cu purtarea magtii de proteclie, dacd incidenta
cumulatd la 14 zile in localitate este mai micd sau egale cu 3/1 .000 de locuitori;

16.in conditiile pct. 14, organizarea gi desfdgurarea activitilii Tn cadrul cinematog rafelor,
instituliilor de spectacole gi/sau concerte sunt permise cu participarea publicului pind la
50% din capacitatea maxim5 a spatiului 9i cu purtarea m59tii de protectie, daci incidenta
cumulatd la 14 zile in /localitate este mai mare de 3/1 .000 de locuitori 9i mai micd sau egal6
cu 6/1 .000 de locuitori. Participarea este permise doar pentru persoanele care sunt
vaccinate ?mpotriva virusului SARS-CoV-2 9i pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea
schemei complete de vaccinare, persoanele care prezintd rezultatul negativ al unui test RT-
PCR pentru infeclia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul
negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infectia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai

vechi de 48 de ore, respectiv persoanele care se afld in perioada cuprinsa intre a '15-a zi 9i
a 180-a zi ulterioard confirmlrii infectbrii cu virusul SARS-CoV-2, In conditiile. stabilite prin

ordinul comun al ministrului culturii gi al ministrului senetetii, emis Tn temeiul art.44 gi al art.

71 alin. (2) din Legea nr.5512A20, cu modificdrile 9i completdrile ulterioare;
17.in condiliile pct, '14, organizarea 9i desfdgurarea activitetil in cadrul cinematografelor,

instituliilor de Spectacole gi/sau concerte sunt permise cu participarea publicului pdnd la

50% din capacitatea maximd a spatiului gi cu purtarea mdgtii de protectie, dacS incidenla
cumulati la 14 zile in localitate este mai mare de 6/1 .000 de locuitori. Participarea este
permisa doar pentru persoanele care sunt vaccinate impotriva virusului SARS-CoV-2 9i
pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vacctnare, respectiv



persoanele care se afle in perioada cuprinse intre a 15-a zi si a 180-a zi u terioard
confirmarii infectdrli cu virusu SARS-CoV-2, in conditiile stabilite pnn ordinul comun aL

ministrirlur cu turii gi al ministrului sin6ta{ii, emis in temeiul ad. 44 gi al atl.71 alin. (2) din
Legea nr. 5512020, cu modificdrile 9i completdrile ulterloare;

18.in conditiile pct. 14, la nivelul localitS[ilor unde incidenta cumu]ata b 14 ztle este mai
mare de 2/1.000 de locuitori 9i mai mice sau egald cu 3i 1 .000 de locuitori, organizarea gi

desfdgurarea in aer liber a spectacolelor, concedelor, festivalurilor publice gi private sau a
altor evenimente culturale sunt permise numai cu participarea a ce mult 2.500 de spectatori
gi cu purtarea mdgtii de protectie. Participarea este permisd doar pentru persoanele care
sunt vaccinate impotriva virusului SARS-CoV-2 gi pentru care au trecut 10 zile de la
finblizarea schemei complete de vaccinare, persoanele care prezintd rezultatul negativ al
unui test RT-PCR pentru infeclia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau
rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infeclia cu virusul SARS-CoV-2
nu mai vechi de 48 de ore, respectiv persoanele care se afld in perioada cuprinsa intre a
15-a zi 9i a 180-a zi ulterioare confirmeiii infectdrii cu virusul SARS-CoV-2, in condiliile
stabilite prin ordinui comun al ministrului culturii gi al ministrului sinitdlii, emas in temeiul art.
44 9i al art. 71 atin. (2) din Legea N.5512O2A, cu modificdrile 9i completdrile ulterioare;

19.in conditiile pct. 14, la nivelul /localitdtilor unde incidenla cumulatd la 14 zile este mai
mice sau egale cu 2/'1 .000 de locuitori, organizarea 9i desfdgurarea in aer liber a
spectacolelor, concertelor, festivalurilor publice 9i private sau a altor evenimente culturale
sunt permise cu participarea a cel mult 75.000 de spectatori gi cu purtarea mdgtii de
protectie. Participarea este permisd doar pentru persoanele care sunt vaccinate Tmpotriva
virusului SARS-CoV-2 Si pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de
vaccinare, persoanele care prezinta rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infectia cu
virusui SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test
antigen rapid pentru infectia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore, respectiv
persoanele care se afld in perioada cuprinsa intre a 15-a zi 9i a 180-a zi ulterioara
mnfirmarii infectdrii cu virusul SARS-CoV-2, in condiliile stabilite prin ordinul comun al
ministrului culturii 9i al ministrului sdnatdtii, emis in temeiul art. 44 9i al arl.71 alin. (2) din
Legea nr. 5512020, cu modificdrile gi completerile ulterioare;

20.in conditiile pct. 14, la nivelul localiti{ilor unde incidenla cumulati la 14 zile este mai
mare de 3/1.000 de locuitori gi mai mice sau egale cu 6/1.000 de locuitori, organizarea gi
desfigurarea in aer liber a spectacolelor, concertelor, festivalurilor publice 9i private sau a
altor evenimente culturale sunt permise cu participarea a cel mult 1.000 de spectatori gi cu
purtarea m59tii de proteclie. Participarea este permise doar pentru persoanele care sunt
vaccinate impotriva virusului SARS-CoV-2 gi pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea
schemei complete de vaccinare, persoanele care prezinta rezultatul negativ al unui test RT-
PCR pentru infectia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul
negativ cedificat al unui test antigen rapid pentru infec(ia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai
vechi de 48 de ore, respectiv persoanele care se afli in perioada cuprinsd intre a 15-a zi gi
a 180-a zi ulterioarA confirmarii infectdrii cu virusui SARS-CoV-2, in conditiile stabilite prin
ordinul comun al ministrului culturii qi al ministrului sendtdtii, emis in temeiul art.44 9i al art.
71 alin. (2) din Legea ff.5512020, cu modificdrile $i completarile ulterioare;

2'l .in conditiile pcl. 14, organizarea 9i desfdgurarea activitdtii institu{iilor publice sau
private de culturS care administreaze spalii special destinate activitdlilor cultural-artistice in
aer liber sunt permise cu participarea publicului pana la 50% din capacitatea maximd a
spaliului, cu asigurarea unei distanle de minimum 1 metru ?ntre persoane 9i cu purtarea
magtii de proteclie, dace incidenta cumulati la 14 zile in localitate este mai mare de 6i'1.000
de.locuitori. Participarea este permise doar pentru persoanele care sunt vacciRate impotriva
virusului SARS-CoV-2 9i pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de
vaccinare, respectiv persoanele care se afle in perioada cuprinsd intre a 15-a zi gi a 180-a
zi ulterioari confirmerii infectdrii cu virusul SARS-CoV-2, in condiliile stabilite prin ordinul
comun al ministrului culturii 9i al ministrului sdnitiJii, emis in temeiul atl. 44 gi al aft..71 alin.
(2) din Legea nr. 5512020, cu modificerile 9i completdrile ulterioare;

22.ln conditiile pct. 14,|a nivelul localitatilor, organizarea gi desfSgurarea in aer liber a
spectacolelor, concertelor, festivalurilor publice gi private sau a altor evenimente culturale
sunt permise cu participarea publicului panA la 50% din capacitatea maxime a spatiului 9i cu



purtarea md$tij de proteclie, dacd incidenla cumulate b 14 zile in localitate este mai mare
de 6/'1 .000 de locuitori. Partic parea este permisS doar pentru persoanele care sunt
vaccinate impotriva virusului SARS-CoV-2 9i pentru care au trecut '1 0 zile de la finalizarea
schemei complete de vaccinare, respectiv persoanele care se aflS in perioada cuprinsd
intre a 15-a zi 9i a 180-a zi ulterioard confirmirii infectSrii cu virusul SARS-CoV-2, in
condiliile stabilite prin ordinul comun al ministrului culturii gi al ministrului sen;telii, emis in
temeiul art 44 9i al art 71 alin. (2) din Legea nr 551202A, cu modificerile gi complet,rile
ulterioare;

23.in condiliile pct. 14, la nivelul localitdlilor unde incidenla cumulati la 14 ztle este mai

micd sau egale cu 6/'1 .000 de locuitori, organizarea 9i desfagurarea spectacolelor de tipul
drive-in sunt permise numai daca ocupanlii unui autovehlcul sunt membrii aceleiagi familii
sau reprezrntd grupurr de panA la 4 persoane. Participarea este permisd doar pentru
persoanele care sunt vaccinate impotriva virusului SARS-CoV-2 9i pentru care au trecut '10

zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, persoanele care prezintd rezultatul
negativ al unui test RT-PCR pentru infeclia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de
ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infeclia cu virusul SARS-
CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore, respectiv persoanele care se afl6 in perioada cuprinsa
intre a 15-a zi 9i a 180-a zi ulterioard confirmdrii infectdrii cu virusul SARS-CoV-2, in
condiliile stabilite prin ordinul comun al ministrului culturii gi al ministrului sanitdlii, emis in
temeiui art. 44 9i al ai.. 71 alin. (2) din Legea nr. 5512020, cu modificdrile 9i completdrile
ulterioare;

24.in condi[iile pct. 14, la nivelul localitdtilor unde incidenta cumulatd la 14 ztle este mai
mare de 6/'1.000 de locuitori, organizarea gi desfSgurarea spectacolelor de tipul drive-in sunt
permise numai dacd ocupanJii unui autovehicul sunt membrii aceleiagi familii sau reprezrnte
grupuri de p6nd la 4 persoane- Participarea este permise doar pentru persoanele care sunt
vaccinate impotriva virusului SARS-CoV-2 9i pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea
schemei complete de vaccinare, respectiv persoanele care se afle in perioada cuprinse
intre a 15-a zi 9i a 180-a zi ulterioard confirmdrii infectdrii cu virusul SARS-CoV-2, in
condiliile stabilite prin ordinul comun al ministrului culturii gi al ministrului sindtdlii, emis in
temeiul art. 44 9i al art. 71 alin. (2) din Legea N. 5512020, cu modificdrile 9i completerile
ulterioare;

25.activitatea cultelor religioase, inclusiv slujbele gi rugaciunile colective, se desfegoare
in interiorul gi/sau in afara lScagurilor de cult, cu respectarea regulilor de protectie sanitare,
stabilite prin ordinul comun al ministrului sdndtilii gi al ministrului afacerilor interne, emis in
temeiul art. 45 9i al art. 7'1 alin. (2) din Legea nr. 5512020, cu modiflcirile 9i completarile
ulterioare;

26.in condiliile pct. 25, pentru prevenirea rdspdndirii infectiilor cu virusul SARS-CoV-2,
organizarea de procesiuni gi/sau pelerinaje religioase este permise numai cu respectarea
regulilor de proteclie sanitard, stabilite prin ordinul comun al ministrului sdndtilii 9i al
Secretariatului de Stat pentru Culte;

27.se interzic aclivititile recreative gi sportive desfdgurate in aer liber, cu exceptia celor
care se desfSgoard in localitilile unde incidenta cumulaE la 14 zile este mai mici sau egald
cu 2/1 .O0O de locuitori, cu participarea a cel mult 50 de persoane care nu locuiesc
impreun5, stabilite prin ordin comun al ministrului sAnAtAIii, dupd caz, cu ministrul tineretului
gi sportului, ministrul mediului, apelor 9i pddurilor sau ministrul agriculturii 9i dezvoltdrii
rurale;

28.se interzic activitatile recreative 9i sportive desfigurate in aer liber, cu exceplia celor
care se desfdgoard in localit5lile unde incidenta cumu,ate h 14 zile este mai mare de
2/1 .000 de locuitori 9i.mai micd sau egalS cu 3/1.000 de locuitori, cu participarea a cel mult
30 de persoane care nu locuiesc impreund, in condiliile stabilite prin ordin comun al
ministrului sdndtSlii, dupe caz, cu ministrul tineretului 9i sportului, ministrul mediului, apelor
gi padurilor sau ministrul agriculturii 9i dezvoltdrii rurale,

2g.se intezic activitatile recreative 9i sportive desfSgurate ?n aer liber, cu exceptia celor
care se desfegoare in localitSlile unde incidenta cumulald la 14 zile este mai mare de
3/1 .000 de locuitori gi mai mice sau egalS cu 6/1 .000 de locuitori, cu participarea a cel mult
10 persoane care nu locuiesc impreund, in conditiile stabilite prin ordin comun al ministrului



sindtetii, dupi caz. cu ministrul tinereturui gi sportului, ministrul mediului, apelor 9i pedurilor
sau ministrul agriculturii 9i dezvo tdrii rurale,

30.se interzlc activitE[ile recreatrve $i sportive desfegurate in aer liber, cu exceptia celo,'
care se desfSgoard ln localititile unde incidenta cumulate b 14 zile este mai mare de
6/1 .000 de locuitori, cu participarea a cel mult 10 persoane care nu locuiesc impreund.
Participarea este permisa doar pentru persoane e care sunt vaccrnate impotriva virusului
SARS-CoV-2 gi pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de
vaccinare, respectiv persoanele care se afld in perioada cuprinsi intre a 15-a zi gi a 180-a
zi ulterioard confirmerii infecterii cu virusul SARS-CoV-2, in condiliile stabilite prin ordinul
comun al miniskului senatelii, dup5 caz, cu ministrul tineretului 9i sportului, ministrul
mediului apelor gi pddurilor sau ministrul agriculturii gi dezvolterii rurale;

31.se permite organizarea de evenimente private (nunti, botezuri, mese festive etc.) cu
un numdr de participanli de maximum 200 de persoane in exterior sau de maximum '150 de
persoane in interior in localita[ile unde incidenta cumulatd la 14 zrle este mai micA sau
egafd cu 211.O00 de locuitori, cu respectarea normelor de protecJie sanitare. La stabilirea
numirului de persoane in exterior gi/sau in interior nu sunt luate in calcul persoanele care
au vdrsta mai mrcA de t6 ani,

32.se permite organizarea de evenimente private (nunti, botezuri, mese festive etc.) cu
un numdr de participanli de maximum 1 50 de persoane in exterior sau de maximum 100 de
persoane in interior in localitilile unde inciden(a cumulati la 14 zile este mai mare de
2/1 -000 de locuitori gi mai mice sau egald cu 3/1 .000 de locuitori, cu respectarea normelor
de proteclie sanitara. La stabilirea numdrului de persoane in exterior gi/sau in interior nu
sunt luate in calcul persoanele care au vArsta mai micd de 16 ani,

33.se permite organizarea de evenimente private (nunli, botezuri) cu un numar de
participanli de maximum 400 de persoane in interior 9i cu asigurarea unei suprafele de
minimum 2 mp pentru fiecare persoand in localitd[ile unde incidenta cumulatd la 14 zile este
mai micd sau egale cu 2/1 .000 de locuitori. Participarea este permise doar pentru
persoanele care sunt vaccinate impotriva virusului SARS-CoV-2 gi pentru care au trecut 10
zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, persoanele care prezintd rezultatul
negativ al unui test RT-PCR pentru infectia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de
ore sau rezultatul negativ certificat al unuitest antigen rapid pentru infeclra cu virusul SARS-
CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore, respectiv persoanele care se afle in perioada cuprinsS
intre a 15-a zi gi a '180-a zi ulterioare confirmarii infectdrii cu virusul SARS-CoV-2;

34.se permite organizarea de evenimente private (nun{i, botezuri) cu un numir de
participanti de maximum 300 de persoane in interior 9i cu asigurarea unei suprafeJe de
minimum 2 mp pentru fiecare persoani in localitd[ile unde incidenla cumulate la 14 zile este
mai mare de 2/1.000 de locuitorl gi mai mice sau egald cu 3/1 -000 de locuitori. Participarea
este permisa doar pentru persoanele care sunt vaccinate impotriva virusului SARS-CoV-2 gi
pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, persoanele
care prezintd rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infeclia cu virusul SARS-CoV-2
nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru
infeclia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore, respectiv persoanele care se
afld in perioada cuprinsd intre a 15-a zi 9i a 180-a zi ulterioard confirmdrii infecterii cu
virusul SARS-CoV-2;

35.maximd a spaliului in exterior in localitatile unde inciden{a cumulati la 14 zile este
mai micd sau egale cu 3/1.000 de locuitori, cu asigurarea unei suprafefe de minimum 2 mp
pentru fiecare persoand, dacd toate persoanele sunt vaccinate ?mpotriva virusului SARS-
CoV-2 9i pentru care au trecut 10 zile de la tinalizarea sohemei complete de vaccinare,
prezintd rezultatul negativ al unur test RT-PCR pentru infeclia cu virusul SARS-CoV-2 nu
mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru
infeclia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore sau se afli in perioada cuprinsa
intre a 15-a zi 9i a 180-a zi ulterioard confirmdrii infecterii cu virusul SARS-CoV-2;

36.se permite organizarea de evenimente private (nunli, botezuri), cum ar fi, fird a se
limita la acestea. in saloane, cdmine culturaie, restaurante, baruri, cafenele, sdli/corturi de
evenimente, p6ni la capacitatea maximd a spaliului in interior in localitdlile unde incidenla
cumulatd la 14 zile este mai mic5 sau egalS cu 3/1 .000 de locuitori, cu asigurarea unei
suprafele de minimum 2 mp pentru fiecare persoand, dacd toate persoanele sunt vaccinate



irnpotriva virusului SARS-CoV 2 gi pentru care au trecut 10 zi e de la frnalizarea schemer
complete de vaccinare:

37.se permite organizarea de evenimente private (nunli, botezuri) cu un numAr de
participanti de maximum 200 de persoane in interior sau in exterior gi cu asigurarea unel

suprafete de minimum 2 mp pentru fiecare persoana'in locatiti[ile unde incidenla cumu]ati
la 14 zile este mai mare de 3/1.000 de locuitori 9i mai mice sau egald cu 6/1.000 de
locuitori. Particrparea este permisS doar pentru persoanele care sunt vaccinate impotriva
virusului SARS CoV-2 $i pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de
vaccinare, persoanele care prezinti rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infectia cu

virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test
antigen rapid pentru infectia cu virusul SARS-CoV-2 nu mat vechl de 48 de ore, respectiv
persoanele care se afli in perioada cuprinsd intre a 15-a zi gi a 180-a zi ulterioari
confirmirii infectirii cu virusul SARS-CoV-2;

38.se permite organizarea de evenimente private (nuntl, botezuri) cu participarea
persoanelor pAni la 50% din capacitatea maxim5 a spatiului, dar nu mai mult de 200 de
persoane, in interior sau in exterior, in localitd!ile unde incidenta cumulatd la 14 zile este
mai mare de 6/1 .000 de locuitori. Participarea este permise doar pentru persoanele care
sunt vaccinate impotriva virusului SARS-CoV-2 9i pentru care au trecut 10 zile de la

finalizarea schemei complete de vaccinare, respectiv persoanele care se aflS in perioada
cuprins- intre a 15-a zi 9i a 180-a zl ulterioar5 confirmerii infectdrii cu virusul SARS-CoV-2;

39.se permite organizarea de evenimente private aferente meselor festive, cum ar fi, fird
a se limita Ia acestea, in saloane, camine culturale, restaurante, baruri, cafenele, sdli/corturi
de evenimente, pane la capacitatea maxtmd a spatiului in exterior sau in interior in
localitalile unde incidenta cumulatd la 14 zile este mai mica sau egalS cu 3/1 .000 de
locuitori, cu asigurarea unei suprafete de minimum 2 mp pentru fiecare persoan6, dacd
toate persoanele sunt vaccinate impotriva virusului SARS-CoV-2 9i pentru care au trecut 10

zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare;
40.se permite organizarea de cursuri de instruire gi workshopuri pentru adulti, inciusiv

cele organizate pentru implementarea proiectelor finanlate din fonduri europene, cu un

numdr de participantl de maximum 250 de persoane in interior gi de maximum 300 de
persoane in exterior, cu asigurarea unei suprafete de minimum 2 mp pentru fiecare
persoand, cu purtarea mdgtii de protectie gi cu respectarea normelor de sdndtale publicd

stabilite prin ordinul ministrului sindtdtii, daci incidenla cumulatd la 14 zile in localitate este
mai mice sau egaie cu 2/1.000 de locuitori;

41.se permite organizarea de cursuri de instruire 9i workshopuri pentru adulli, inclusiv
cele organizate pentru implementarea proiectelor finanlate din fonduri europene, cu un

numer de participanti de maximum 150 de persoane in interior 9i de maxtmum 200 de
persoane in exterior, cu asigurarea unei suprafele de minimum 2 mp pentru fiecare
persoand, cu purtarea m6$tii de proteclie 9i cu respectarea normelor de sindtate publicd

stabilite prin ordinul ministrului sdndtdlii, dacd incidenta cumulate b 14 zile in localitate este
mai mare de 2/1.000 de locuitori 9i mai micE sau egale cu 3/1 .000 de locuitori;

42.se permite organizarea de cursuri de instruire gi workshopuri pentru adulli, inclusiv
cele organizate pentru implementarea proiectelor finanlate din fonduri europene, cu un

numdr de participanli mai mare de 250 de persoane in interior 9i mai mare de 300 de
persoane in exterior, cu asigu rarea unei su prafele de minimum 2 mp pentru fiecare
persoand, dac5 loate persoanele sunt vaccinate impotriva virusului SARS-CoV-2 9i pentru

care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare;
43.se permite organizarea de cursuri de inshuire 9i workshopuri pentru adulli, inclusiv

cele organizate pentru lmplementarea proiectelor finantate din fonduri eulopene, cu un

numdr de participanli de maximum 150 de persoane in interior 9i de maximum 200 de
persoane in exterior, cu asigurarea unei suprafete de minimum 2 mp pentru fiecare
persoand, cu purlarea mdgtii de protectie gi cu respectarea normelor de senetate publica

stabilite prin ordinul ministrului sen5t5lii, dacd incidenla cumulati la 14 z\le in localitate este

mai mare de 3/1 .000 de locuitori 9i mai micd sau egald cu 6/1.000 de locuitori. Participarea
este permisa doar penku persoanele care sunt vaccinate impotriva virusului SARS-CoV-2 9i
pentru care au trecut 1O zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, persoanele

care prezintd rezultatul negatlv al unui test RT-PCR pentru infeclia cu virusul SARS-CoV-2



nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat a unui test antigen rapid pentru
infeclia cu virusul SARS-CoV-2 nu mar vechi de 48 de ore, respectiv persoanele care se
aflii in perioada cuprinsi intre a 1 5-a zi 9i a '180 a zi ulterioara confirmdrii infectdrii cu
viru sul SARS-CoV-2:

44 se permite organtzarea de cursuri de instruire gi workshopurr pentru adulli, inclusiv
cele organizate pentru implementarea proiectelor finanlate din fonduri europene, cu
participarea persoanelor p6ni la 50% din capacitatea maximd a spatiului in interior sau in
exterior, cu asigurarea unei suprafele de minimum 2 mp pentru fiecare persoana, cu
purtarea mdgtii de protec{ie gi cu respectarea normelor de sanatate publicd stabllite prin
ordinul ministrului sdndt5lli, dacd incidenla cumulate a 14 zile in localitate este mai mare de
6/1 .000 de locuitori. Participarea este permisi doar pentru persoanele care sunt vaccinate
impotriva virusulul SARS-CoV-2 $i pentru care au trecut 10 zile de la Iinalizarea schemei
complete de vaccinare, respectiv persoanele care se afle in perioada cuprinsi intre a 15-a
zi 9i a 180-a zi ulterioara conflrmdrii lnfectdrii cu virusul SARS-CoV-2;

45.se permite otganizarea de conferinte cu un numir de pa(icipanli de maximum 300 de
persoane in interior, cu asigurarea unei suprafele de minimum 2 mp pentru fiecare
persoani, cu purtarea me$tii de protectie 9i cu respectarea normelor de sdndtate publicd
stabilite prin ordinul ministrului sindtitii, dacd incidenta cumulat6 la 14 zile in localitate este
mai mica sau egale cu 211 .000 de locuitori;

46-se permite organizarea de conferinte cu un numdr de participanli de maximum 150 de
persoane in interior, cu asigurarea unei suprafete de minimum 2 mp pentru fiecare
persoand, cu purtarea mdgtii de protec[ie gi cu respectarea normelor de sdndtate publicd
stabilite prin ordinul ministrului sindtd[ii, daca incidenta cumulate h 14 zile in localitate este
mai mare de 2/1.000 de locuitori gi mai micd sau egala cu 3/1.000 de locuitori;

47.se permite organizarea de conferinJe cu un numdr de participanti mai mare de 300 de
persoane in interior, cu asigurarea unei suprafele de 2 mp pentru fiecare persoan6, dacd
toate persoanele sunt vaccinate Tmpotriva virusului SARS-CoV-2 gi pentru care au trecut 10
zile de la finalizarea schemei compiete de vaccinare:

48.se permite organizarea de conferinle cu un numar de participanti de maximum 150 de
persoane in interior, cu asigurarea unei suprafete de minimum 2 mp pentru fiecare
persoand, cu purtarea mSgtii de protectie 9i cu respectarea normelor de sindtate publicd
stabilite prin ordinul ministrului sdndtdtii, dacd incidenta cumulata b 14 zile in localitate este
mai mare de 3/1.000 de locuitori gi mai micd sau egala cu 6/1.000 de locuitori. Participarea
este permise doar pentru persoanele care sunt vaccinate impotriva virusului SARS-CoV-2 gi
pentru care au trecut 10 zile de la linallzarea schemei complete de vaccinare, persoanele
care prezintd rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infeclia cu virusul SARS-CoV-2
nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru
infec[ia cu virusul SARS-CoV 2 nu mai vechi de 48 de ore, respectiv persoanele care se
afla in perioada cuprinse intre a 15-a zi gi a 1 80-a zi ulterioard confirmirii infectdrii cu
virusul SARS-CoV-2;

49.se permite organizarea de conferinle cu participarea persoanelor pdnd la S0% din
capacitatea maxime a spaliului in inlerior sau in exterior, cu asigurarea unei suprafete de
minimum 2 mp pentru fiecare persoand, cu purtarea megtii de proteclie 9i cu respectarea
normelor de sdndtate publicS stabilite prin ordrnul ministrului sdndtdlii, daca incidenla
cumulatd la 14 zile in localitate este mai mare de 6/1 .000 de locuitori. Participarea este
permisa doar pentru persoanele care sunt vaccinate impotriva virusului SARS-CoV-2 9i
pentru care au trecut 10 zile de la f inalizarea schemei complete de vaccinare, respectiv
persoanele care se aflS in perioada cuprrnsa inlre a 15-a zi 9i a 180-a zi ulterioard
confirmdrii infectdrii cu virusul SARS-GoV-2;

50.se permit organizarea 9i desfdgurarea de cdtre instiiutiile cu atributii in domeniul
apirdrii naJionale, ordinir 9i siguranlei publice, tn aer Iiber, a activitatilor specifice, sub
supravegherea unui medic epidemiolog;

51.se permite, in conditiile Legii nr. 60/1991 privind organizarea 9i desfe$urarea
adunarilor publice, republicate, organizarea de mitinguri Si demonstralil cu un numar de
participanli de maxrmum 500 de persoane, dacd incidenla cumulatd la 14 zile in
judeylocalitate este mai mice sau egala cu 2/1 .000 de locuitori gi cu un numer de maximum
100 de persoane, dacd incidenta cumulatd la 14 zile in localitate este mai mare de 2/1 .000



de locuitorl 9i mai micd sau egala cu 3/1 .000 de locuitori gi cu respectarea urmatoarelor
mdsuril

a) puftarea mdgtii de proteclie, astfer incat sd acopere nasur gi gura, de cEtre toti
participantii

_ b)dezinfectarea obligatorie a mAinilor, pentru toate persoanele care sosesc in spatiul
in care se desfdgoard mitingui sau demonstra[ia,

c) menlinerea distantei fizice de minimum 'l metru intre parflcipan!i gi asigurarea unei
suprafete de minimum 4 mp/persoand, acolo unde este posibil;

d) dezinfectarea m6inilor persoanelor care distribuie eventuale maleriale pe perioada
desfSgurdrii mitingului sau a demonstraliei;

e) aplicarea regulilor de igiena colectivd gi individuald pentru prevenirea contamindrii 9ilimitarea rdspAndirii virusului SARS-CoV-2 ;

52.se permite, in condili,le Legii nr. 60i-1991, republicati, organizarea de mitinguri 9idemonstralii cu un numdr de participanli de maxrmum 100 de persoane, dacd incidenJi
cumulatd la 14 zile in localitate este mai mare de 3/1.000 de locuitori gi mai mica sau egald
cu 6/1 .000 de locuitori. Participarea este permisd doar pentru persoanele care sunt
vaccinate impotriva virusului SARS-CoV-2 gi pentru care au trecut 10 zlle de la finalizarea
schemei complete de vaccinare, persoanele care prezinte rezultatul negativ al unui test RT-
PCR pentru infeclia cu virusul sARS-coV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul
negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infectia cu virusul sARS-cov-2 nu mai
vechi de 48 de ore, respectiv persoanele care se afld in perioada cuprinsi intre a 15-a zi 9ia '180-a zi ulterioard confirmdrii infectarii cu virusul sARS-coV-2 9i cu respectarea
urmdtoarelo r mdsuri:

a) purtarea mdgtii de proteclie, astfel incat se acopere nasul 9i gura, de cetre toti
participantii;

b) dezinfectarea obligatorie a mainilor, pentru toate persoanele care sosesc in spaliul
in care se desfdgoard mitingul sau demonstratia;

c) men(inerea distanlei fizice de minimum 1 metru intre participan{i gi asigurarea unei
suprafele de minimum 4 mp/persoan6, acolo unde este posibil;

d) dezinfectarea mainjlor persoanelor care distribuie eventuale materiale pe perioada
desfdguriril mitingului sau a demonstratiei;

e) apiicarea regulilor de iglend colectivd 9i individual6 pentru prevenirea contamin6rii 9ilimitarea rdsp6ndirii virusului SARS-CoV-2;
53.se permite, in condiliile Legii nr. 60/1991, republicatd, organizarea de mitinguri 9idemonstralii cu un numdr de participanti de maximum 100 de persoane gi cu purtarea

m59tii de protectie, dacd incidenla cumulatd la 14 zile in localitate este mai mire de 6/1 .000
de locuitori. Participarea este permisd doar pentru persoanele care sunt vaccinate impotriva
virusului SARS-CoV-2 9i pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de
vaccinare, respectiv persoanele care se afld in perioada cuprinsd intre a 15-a zi gi a 1go-a
zi ulterioari confirmdrii infectdrii cu virusul SARS-CoV-2;

54.in toate localitdlile unde incidenla cumutatd la 14 zile este mai mare de 6/1.000 de
Iocuitori 9i mai micd sau egald cu 7,5/1 .000 de locuitori se interzice circulatia persoanelor in
afara locuinteiig ospoddriei ?n zilele de vineri, sdmbdtd gi duminicd in intervalul orar 20,00 -
5,00, cu urmatoareie exceplii:

a) deplasarea in interes profesional, inclusiv intre locu intS/g ospod Srie 9i locul/locurile
de desfdgurare a activitE{ii profesionale $i inapoi;

b) deplasarea pentru asistenla medicali care nu poate fi amAnatd 9i nici realizati de la
distanld, precum gi pentru achjzitionarea de medicamente;

c) deplasiri tn afara localitililor ale persoanelor care sunt in tranzit sau.efectueazd
cdldtorii al caror interval orar se suprapune cu perioada interdictiei, cum ar fi cele efectuate
cu avionul, trenul, autocare sau alte mijloace de transport de persoane, gi care poate fi
dovedit prin bilet sau orice altd modalatate de achitare a cii)dtoriei;

d) deplasarea din motive justificate, precum ingrijireal insolirea copilutui, asistenla
persoanelor varstnice, bolnave sau cu dizabilitdli ori decesul unui membru de familie;

55.in toate localitdtile unde incidenla cumulatd la 14 zile depdgegte 7,5/1 .000 de locuitori
se interzice circulatia persoanelor ?n afara locuin!ei/gospoddriei in intervalul orar 20,00 -
5,00, cu urmStoarele exceptii:



a) deplasarea in interes profesional, inclusiv intre locuin!;lgospodS rre 9i loculilocurile

de desfSgurare a activrtdlii profestonale 9i inapoi;
b) dLplasarea pentru asisten!d medicalS care nu poate fi amAnatd 9i nici realizatd de la

distan!5, precum gi pentru achizi{ionarea de medicamente,
c) d'eptasari-in afara localiietilor a{e persoanelor care sunt in tranzit sau efectueazd

c;lAto;ii al cEror interval orar Se suprapune cu perioada interdicliei, cum ar fi cele efectuate

cu avionul, trenul, autocare sau alte mijloace de transport de persoane, 9i care poate fi

dovedit prin btlet sau orice altd modalitate de achitare a celetoriei;

d) deplasarea din motive justificate, precum ingrijirea/ insotirea copilului, asisten!a

persoanelor v6rstnlce, bolnave sau cu dizabiliteli ori decesul unui membru de familie;

56.mdsurile instituite in localitalile prevdzute la pct. 54 nu se mai aplicd dacd inciden{a

cumulatd la 14 ztle este mai micd sau egala cu 5,511.000 de iocuitori, iar cele instituite in

localitatile prevdzute la pct. 55 nu se mai aplici dacd incidenla cumulate A 14 zile este mai

micd sau egalS cu 711 ,000 de locuitori;
5T.misuiile instituite in localitdlile previzute la pct. 54 9i 55 nu se aplicd persoanelor

care sunt vaccinate tmpotriva virusului SARS-CoV-2 9i pentru care aU trecut 10 zile de la

finalizarea schemei complete de vaccinare, respectiv persoanelor care se afli ln perioada

cuprinsd intre a 15-a zi gi a 180-a zi ulterioare confirmdrii infectdrii cu virusul SARS-CoV-2

9i care fac dovada indeflinirii acestei condlJii prin intermediul certificatului de vaccinare, pe

iuport h6rtie sau in format electronic, sau al certificatului digital al Uniunii Europene prlvind

coVrD-19;
53.mdsurile instituite in localitd{ile prevdzute la pct- 54 9i 55 nu se aplici persoanelor

fizice provenite din state ale cAror autoritili nu emit certificate digitale ale Uniunii Europene

privinO COVIO-1g sau documente compatibile cu aceste certificate, vaccinate impotriva

virusului SARS-CoV-2 gi pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de

vaccinare, respectiv persoanelor care se aflS in perioada cuprinsd intre a 15-a zi 9i a 180-a

zi ulterioard confirmdrii infectdrii cu virusul SARS-CoV-2 9i care fac dovada indeplinirii

acestei conditii prin documente, pe SUport hArtie sau in format electronic, care Sa ateste

vaccinarea sau vindecarea de infeclia cu virusul SARS-CoV-2 a acestor persoane.

59.pentru verificarea motivului deplasdrii in inleres profesional, prevSzut la pct. 54 lit, a)

9i pct. SS lit. a), persoanele sunt obligate se prezinte, la cererea personalului autoritdtilor

iOifitrt", legitimalia de serviciu sau adeverinla eliberatd de angajator ori o declaratie pe

propria rAspundere, completatd in prealabil.' d0.pentru verificarea motivului deplasdrii in interes personal, prevdzut la pct. 54 lit. b) - d)

9i pct. 55 lit. b) - d), persoanele sunt obligate sa prezinte, la cererea personalului autorititilor

iOitlt"t", o dectaralie pe propria rdspundere, completatd in prealabil'

6l.declaralia pe propria rispundere, prevdzutS la pct. 54 9i 55, trebuie se cuprinde

numele Sa prenumele, data nagterii, adresa locuin !ei/gospodd rieillocu lui activit5tii

profesionale, motivul deplasdrii, data completerii 9i semn5tura'
62.pentru prevenirea rSspAndirii infectiilor cu virusul SARS-CoV-2, in perioada stdrii de

alertd se interzic efectuarea transportului rutier de persoane prin servicii ocazionale, precum

9i suplimentarea unor curse regulate, potrivit reglementSrilor in vigoare, in scopul participerii

L piocesiunite gi/sau pelerinajele religioase c5tre locurile unde se desfdgoard aceste

activiteti.
63.attivitatea cu publicul a operatorilor economici care desfdgoard activitati de preparare,

comercializare gi consum al produselor alimentare gi/sau bduturilor alcoolice 9i nealcoolice,

de tipul restaurantelor 9i cafenelelor; in interiorul clddirilor, precum 9i la terase este permisd

pana ta capacitatea maximd a spaliului in intervalul orar 5,00 - 2,00 ?n localitilile unde

incidenJa cumulati la 14 zile este mai mica sau egald ou 3/1 000 de locuitori; '
64.activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfdgoara activiteti de preparare,

comercializare gi consum al produseior alimentare gi/sau bduturilor alcoolice 9i nealcoolice,

de tipul restaurantelor 9i cafenelelor, in interiorul cladiriior, precum 9i la terase este permisd

pdnd la 50% din capacitatea maxime a spaliului in intervalul orar 5,00 - 2,00 in tocalitS[ile

unde incidenta cumulatd la 14 zile este mai mare de 3/1 .000 de locuitori 9i mai micd sau

egale cu 6/1,000 de iocuitori. Participarea este permisa doar pentru persoanele care sunt

viccinate impotriva virusului SARS-CoV-2 9i pentru care au trecut 10 zile de la 'finalizarea

schemei complete de vaccinare, persoanele care prezintd rezultatul negativ al unui test RT-



PCR pentru infec{ia cu vrrusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezu tatul
negativ certificat al unui test antigen raptd pentru infectia cu virusu SARS-CoV-2 nu mar

vechi de 48 de ore. respectrv persoanele care se afld in perioada cuprinse intre a 15-a zr Sr

a 180-a zi ulterioard confirmarii infectirii cu virusul SARS-CoV-2;
65.activitatea cu pub icul a operatorilor economici care desfasoara activiteti de preparare,

comercializare gi consum al produselor alimentare Qi/sau bauturilor alcoolice gi nealcoolice,
de tipul restaurantelor gi cafenelelor, in interiorul cladirilor, precum gi la terase este permisa
pind la 50% din capacitatea maximd a spaliului in intervalul orar 5,00 - 24,00 in localitdtile
unde incidenta cumulatd la 14 zile este mai mare de 6/1 .000 de locuitori. Participarea este
permisd doar pentru persoanele care sunt vaccinate impotriva virusului SARS-CoV-2 gi

pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, respectiv
persoanele care se afli in perioada cuprinsd intre a 15-a zi 9i a 180-a zi ulterioari
confirmerii infectdrii cu virusul SARS-CoV-2;

66.activltatea restaurantelor gi a cafenelelor din tnteriorul hotelurilor, pensiunilor sau altor
unitdti de cazare, precum 9i la terasele acestora este permisi pAni la capacitatea maximd
a spaliului in intervalul orar 5,00 - 2,00, in localit5{ile unde incidenta cumulata la 14 zile este
mai mici sau egali cu 3/1.000 de locuitori gi doar pentru persoanele cazate in cadrul
acestor uniteti in Io:aliti[ile unde este depigitl incidenla de 3/'l .000 de locuitori in ultimele
14 zlle:

6T.activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfesoara activiteti de preparare,
comercializare 9i consum al produselor alimentare gi/sau biuturilor alcoolice gi nealcoolice
in interiorul centrelor comerciale este permisi in localitetile unde incidenla cumulatd la 14
zile este mai mare de 3/1 .000 de locuatori 9i mai mici sau egalS cu 6/1 .000 de locuitori
numai in zonele de consum delimitate fati de restul spatiului public Ai amenajate in acest
scop. Accesul in zonele de consum astfel delimitate gi amenajate este permis doar pentru
persoanele care sunt vaccinate ?mpotriva virusului SARS-CoV-2 9i pentru care au trecut 10
zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, persoaneie care prezintd rezultatul
negativ al unui test RT-PCR pentru infectia cu virusul SARS-CoV-2 nu mal vechi de 72 de
ore sau rezultatul negativ certificat al unuitest antigen rapid pentru infeclia cu virusul SARS-
CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore, respectiv persoanele care se afli in perioada cuprinsd
intre a 15-a zi 9i a 180-a zi ulterioara confirmirii infectdrii cu virusul SARS-CoV-2;

6S.activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfagoara activitati de preparare,
comerctalizare gi consum al produselor alimentare gi/sau bauturilor alcoolice 9i nealcoolice
in interiorul centrelor comerciale este permisa in localitatile unde incidenta cumulatd la 14
zile este mai mare de 6/1 .000 de locuitori pdnd la 50% din capacitatea maximi a zonelor de
consum dellmitate fald de restul spatiulua public Ai amenajate in acest scop. Accesul in
zonele de consum astfel delimitate $i amenajate este permis doar pentru persoanele care
sunt vaccinate impotriva virusului SARS-CoV-2 9i pentru care au trecut 10 zile de la

finalizarea schemei complete de vaccinare, respectiv persoanele care se afld in perioada
cuprinse intre a 15-a zi gi a 180-a zi ulterioara confirmarii infectdrii cu virusul SARS-CoV-2;

69.masurile prevdzute la pct. 63 - 68 se aplici gi operatorilor economici care desfdgoari
activiteli in spatiile publice inchise care au un acoperig, plafon sau tavan 9i care sunt
delimitate de cel putin doi pereli, indiferent de natura acestora sau de caracterul temporar
sau permanent;

70.in situalia in care activitatea operatorilor economici previzuli la pct. 63 - 68 este
restriclionati sau inchisS, se permit prepararea hranei 9i comercializarea produselor
alimentare $i bauturilor alcoolice gi nealcoolice care nu se consumi in spatiile respective;

Tl.operatorii economici prevdzuti la pct. 63 - 68 vor respecta obligatiile stabilite prin
. ordinul comun al ministrului sanatAtii gi al . rninistrului economiei, .antrepren oriatu lu i gi

turismului, emis in temeiul art. 71 alin. (2) din Legea nr. 5512020, cu modificdrile 9i
completirile ulterioare;

72.prcpaarea, comercializarea gi consumul produselor alimentare Si beuturilor alcoolice

9i nealcoolice sunt permise in spaliile special destinate dispuse in exteriorul clidirilor, in aer
liber, cu exceplia celor previzute la pct. 69, cu respectarea mesurilor de protectie sanitari
stabilite prin ordinul comun al ministrului sdnitilii, al ministrului economiei,
antreprenoriatu lui gi turismului 9i al pregedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare 9i



pentru Siguranta Alimentelor, emrs in temeiul afi..71 alin. (2) di" Legea nr 5512a20. c'"
modifice rile gi completarile ulterioare;

T3.activitatea in baruri, ciuburi 9i discoteci este permisa fdrd a depdgi 7A% din
capacitatea maxima a spatiului in intervalul orar 5,00 - 2,00 in localitd{ile unde incidenta
cumulati la 14 zile este mai mare de 2l1.0OO de locuitori 9i mai rrici sau egala cu 3/1 .000
de locuitori, dacd toate persoanele sunt vacctnate impotriva virusuluj SARS-CoV-2 gi pentru
care au trecut 10 ztle de la finalizarea schemei complete de vaccinare. Activitalile sunt
interzise Ia nivelul localitdtilor unde jncidenla cumulate b 14 zile este mai mare de 6/1.000
de locuitori;

T4.activitatea in baruri, cluburi 9i discoteci este permise p6ni la capacitatea maxima a
spaliului in intervalul orar 5,00 - 2,00 in localitalile unde incidenla cumulata Ia 14 zile este
mai mic5 sau egala cu 2/'1 .000 de locuitori, dacd toale persoanele sunt vaccinate ?mpotriva
virusului SARS-CoV-2 gi pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de
vaccinare;

T5.activitatea in baruri, cluburi gi discoteci este permisd frird a depdgi 30% din
capacitatea maxima a spaliului in intervalul orar 5,00 - 2,00 Tn localitdlile unde incidenla
cumulat5 la 14 zile este mai mare de 3/1 .000 de locuitori gi mai mici sau egalA cu 6/1 .000
de locuitori, dacd toate persoanele sunt vaccinate impotflva virusului SARS-CoV-2 gi pentru
care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare,

76,in condiliile art. 5 alin. (3) lit f) din Legea nr. 5512020. cu modificdrile gi completdrile
ulterioare, se instituie obligatia pentru operatorii economici care desfigoara activitdli de
comerypresteri de servicii in spalii fnchise gi/sau deschise, publice gi/sau private, sd igi
organizeze gi sa Tgi desfdgoare activitatea in zilele de vineri, sAmbdtd gi duminicd in
intervalul orar 5,00 - 22,00, in toate localitalile unde incidenta cumulata b 14 zile este mai
mare de 6/'1.000 de locuitori gi mai mica sau egale cu 7,5/1 000 de locuitori.

77.?n condi{iile art. 5 alin. (3) lit. 0 din Legea nr. 5512020, cu modificirile gi comptetdrile
ulterioare, se instituie obligatia pentru operatorii economici €re desfegoard activitd{i de
comerypresteri de servicji in spa{ii inchise 9i/sau deschise, publice 9i/sau private, sd igi
organizeze 9i sE i9i desfdgoare activitatea in intervalul orar 5,00 - 22,00, in toate localitatile
unde incidenta cumulatd la 14 zile depigegte 7,5/1 .000 de locuitori.

78.prin exceptie de la prevederile pct. 76 9i 77, in intervalul orar 22,00 - 5,00, operatorii
economici care desfigoard activitdti de comerfprestiri de servicii in spalli inchise 9i/sau
deschise, publice gi/sau private pot activa doar in relatia cu operatorii economicj cu
activitate de livrare la domiciliu.

T9.mdsurile prevdzute la pct.76 nu se mai aplice dace inciden{a cumulata la 14 zile este
mai mic5 sau egale cu 5,5/'1.000 de locuitori, iar cele de la pct 77 nu se mai aplicd daci
inciden{a cumulata b 14 zile este mai mice sau egala cu 7/1.000 de locuitori.

80.prin excep[ie de la prevederile pct. 76 gi 77, unitdtile farmaceutice, benzindriile,
operatorii economici cu activitate de livrare la domiciliu, precum 9i operatorii economici din
domeniul transportului rutier de persoane gi de mirfuri igi pot desfdgura activitatea in regim
normal de muncd, cu respectarea normelor de protec[ie sanitara.

81 .transportul feroviar se desfegoara cu respectarea mdsurilor gi restricliilor referitoare la
igiena 9i dezinfec{ia spatiilor comune din giri, halte, statii sau puncte de oprire, a
echtpamentelor 9i garniturilor de tren, procedurile 9i protocoalele din interiorul gerilor,
haltelor, staliilor sau punctelor de oprire, dar 9i in interiorul vagoanelor gi garniturilor de tren,
gradul gi modul de ocupare a materialulul rulant, regulile de condultd pentru personalul
operatorilor gi pentru pasageri, precum $i privitor la informarea personalului 9i pasagerilor,
in scopul prevenir,i contaminirri pasagerilor gi personalului ce activeazd ?n domeniul
transportului feroviar; stabilite prin ordin comun al ministrului transportunlor gi infrastructurii,
al ministrului afacerilor interne gi al ministrului sanatelii, emis in temeiul aft. 32,34 9i al art.
71 alin. (2) din Legea N.5512020, cu modificdrile gi completarile utterioare;

32.transportul rutier se desfigoari cu respectarea masurilor gi restrictiilor referitoare la
igiena gi dezinfectia mUloacelor de transport persoane, procedurile gi protocoalele din
interiorul mijloacelor de transport, gradul gi modul de ocupare a mijloacelor de transport,
regulile de conduiti pentru personalul operatorilor gi pentru pasageri, precum gi privitor la
informarea personaluiui gi pasagerilor, in scopul prevenirii contaminarii pasagerilor gi
personalului ce activeaze in domeniul transportului rutier, stabilite prin ordin comun al



ministru ui transporturilor gj infrastructu rir, al ministrului afacerilor interne gi al ministrului
senetdtii, emis in temeiul art. 32, 35 9i al an'. 71 alin (2) din Legea nr. 5512424, cu
modif icd rile gi completirile ultertoare;

S3.transportul naval se desf-goari cu respectarea mSsurilor 9i restrictiilor referitoare la

igiena gi dezinfeclla navelor de transport persoane, procedurile 9i protocoalele spaJiilor
comune din porturi, terminale/dane de pasageri sau locuri de imbarcare/debarcare
pasagen, din interiorul navelor de transport persoane, gradul gi modul de ocupare a navelor
de transport persoane, regulile de conduiti pentru personalul operatorilor 9i pentru
pasageri, precum $r privitor Ia informarea personalului gi pasagerilor, in scopul prevenirii
contamindrii pasagerilor 9r personalului ce activeaze in domeniul transportului naval,
stabilite prin ordin comun al ministrului transporturilor gi Infrastructurii, al ministi-ului
afacerilor interne gi al ministrului sdnatdtii, emis in temeiul art 32,36 9i al art. 71 alin. (2) din
Legea nr. 551202A, cu modificirile gi completdrile ulterioare;

84.transportul intern gi internalional de m5rfuri 9i persoane se desfigoard cu respectarea
prevederilor din ordinul comun al ministrului transporturilor gi infrastructu rii, al ministrului
afacerilor interne 9i al ministrului sanetalii, emis in temeaul art. 37 din Legea nr. 5512020, cu
modificdrile gi completarile ulterioare.

S5.activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfegoara activitatea in spalii
inchise in domeniul sililor de sport gi/sau fitness esle permisa pana la capacitatea maximd
a spa{iului in localitSlile unde incidenla cumulati la 14 zile este mai mica sau egalS cu

3/1 .000 de locuitori, cu asigurarea unei suprafete de minimum 7 mp pentru ftecare
persoani;

S6.activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfa$oard activitatea in spatri
inchise in domeniul selilor de sport gi/sau fitness este permisd p6nd la capacitatea maxima
a spatiului in localitdtile unde incidenla cumulatd la 14 zile este mai micd sau egala cu

3/1 .000 de locuitori, cu asigurarea unei suprafete de minimum 4 mp pentru flecare
persoand, daca toate persoanele sunt vaccinate ?mpotriva virusului SARS-CoV-2 9i pentru
care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare,

ST.activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfdgoard activitatea in spatii
inchise in domeniul sililor de sport gi/sau fitness este permise fir5 a depdgi 50% din
capacitatea maximi a spaliului in localitdJile unde inciden[a cumulata b 14 zile este mai

mare de 3/1 .000 de locuitori 9i mai micd de 4/1 .000 de locuitori, cu asigurarea unei
suprafete de minimum 7 mp pentru fiecare persoane;

BB.activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfegoard activitatea in spalii
inchise in domeniul sdlilor de sport gi/sau fitness este permisa fdr5 a dep5gi 50% din
capacitatea maximd a spaliului in localitelile unde incidenla cumulatd la 14 zile este mai
mare de 4/1 .000 de locuitori 9i mai mici sau egala cu 611 .000 de locuitori, cu asigurarea
unei suprafele de minimum 7 mp pentru fiecare persoani. Participarea este permisi doar
pentru persoanele care sunt vaccinate impotriva virusului SARS-CoV-2 9i pentru care au

trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, persoanele care prezintd
rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infectia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi
de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infeclia cu

virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore, respectiv persoanele care se afli in
perioada cuprinsd intre a '15-a zi 9i a 1 80-a zi ulterioard confirmirii infectarii cu virusul
SARS-CoV-2;

89.activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfdgoare activitatea in spa[ii
inchise in domeniul sdlilor de sport gi/sau fitness este permisd fdr5 a depigi 50% din

capacitatea maximd a spaliului in localititile unde incidenta cumulat5 la 14 zile este mai

mare de 6/'l .000 de locuitori, cu asigurarea unei suprafeJe de minimum 4 mp pentru fieoare
persoand. Participarea este permrsd doar pentru persoanele care sunt vaccinate impotriva
virusului SARS-CoV-2 gi pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de
vaccinare, respectiv persoanele care se afla in perioada cuprinsd intre a 15-a zi 9i a 180-a

zi ultenoara confirmdrii infectdrii cu virusu I SARS-CoV-2 ;

g0.activitatea cu publicul a operatorilor economici licentiati in domeniul jocurilor de noroc
este permisd pane la capacitatea maximd a spatiului in localitetile unde incidenta cumulatd
la 14 zile este mai micd sau egala cu 3/1 .000 de locuitori;



9l.activitatea cu publicul a operatorilor economrci licentialr in domeniullocurilor de noroc
este permisd p6nd la 50% din capacitatea maximi a spa!iului in localita!ile unde inciden{a
cumulatd la 14 zile este mai mare de 311 .000 de locuitori 9i mai mice sau egald cu 6/1 .000
de locuitori. Parttciparea este permisd doar pentru persoanele care sunt vaccinate lmpotriva
virusului SARS-CoV-2 9i pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de
vaccinare, persoanele care prezintd rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infeclia cu
virusul SARS-CoV-2 nu mar vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test
antigen rapid pentru infeclia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore, respectiv
persoanele care se aflS in perioada cuprinsd ?ntre a 15-a zi gi a 180-a zi ulterioarii
confirmerii infectdrii cu virusul SARS-CoV-2;

92.activitatea cu publicul a operatofilor economici licentiati in domeniul jocurilor de noroc
este permise pAnd la 50% din capacitatea maxime a spa{iului in localitetile unde incidenla
cumulatd la 14 zlle este mai mare de 6/1 .000 de locuitori. Participarea este permisd doar
pentru persoanele care sunt vaccinate impotriva virusului SARS-CoV-2 9i pentru care au
trecut 10 zile de la flnalizarea schemei complete de vaccinare, respectiv persoanele care se
afld in perioada cuprinsd intre a 15-a zi 9i a '180-a zi ulterioard confirmerii infecterii cu
virusul SARS-CoV-2;

93.se instituie obligalia institutiilor gi autoritdlilor publice, operatorilor economici 9i
profesionigtilor de a organiza activitatea astfel incat sd asigure, la intrarea in sediu, in mod
obligatoriu, triajul epidemiologic ai dezinfectarea obligatorie a mdinilor, atat pentru
personalul propriu, cat gi penlru vizitatori, in conditiile stabilite prin ordinul comun al
ministrului sdndtdJii 9i al ministrului afacerilor interne, emis in temeiul art. 13 gi al arl.71 alrn.
(2) din Legea nr.5512020, cu modificerile gi complet5rile ulterioare;

94.se instituie obliga[ia desfigurdrii activit;tii la nivelul cabinetelor stomatologice gi
unitdlilor sanitare non-COVlD, in conditiile stabilite prin ordinul ministrului sdnitilii, emis in
temeiul art. 71 alin. (2) din Legea nr. 5512020. cu modificdrile gi completarile ulterioare;

95.se instituie obligatia operatorilor economici care desfdgoard activitdti de jocuri de
noroc, ingrijire personald, primire turisticd cu funcliuni de cazare, precum 9i activitdli de
lucru in birouri cu spatii comune in sistem deschis de a respecta normele de prevenire
stabilite prin ordinul comun al ministrului economiei, antreprenoriatu lui 9i turismului 9i al
ministrului sdnEtdlii, emis in temeiul art. 71 alin. (2) din Legea nr.5512020, cu modiftcdrile gi
completerile ulterioare, in baza cdruia igi pot desfdgura activitatea;

96.operatorii economici care desfd$oard activit5[i de jocuri de noroc au obligalia se
respecte orarul de lucru cu publicul 9i restrictiile stabilite prin hotarare a Comitetului Nalional
pentru Situatii de Urgenti, la propunerea Grupului de suport tehnicogtiinlific privind
gestionarea bolilor inalt contagioase pe teritoriul Romdniei sau a comitetului judelean
pentru situalii de urgenld. Mdsurile se stabilesc pentru unitdlile administrativ-teritoriale in
care se constatd o rdsp6ndire comunitard intensi a virusului gi/sau un numdr in cregtere al
persoanelor infectate cu virusul SARS-CoV-2;

9T.activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfegoard activitd[i de
administrare a piscinelor interioare este permisl fdrd a depdgi 70% din capacitatea maximd
a spatiului in localitetile unde incidenla cumulatd la 14 zile este mai mici sau egald cu
3/1 .000 de locuitori;

9S.activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfegoard activitd[i de
administrare a piscinelor interioare este permise fdrd a depdgi 50% din capacitatea maximd
a spatiului in iocalitdlile unde incidenta cumulatd la 14 zile este mai mare de 3/1 .000 de
locuitori 9i mai micd sau egale cu 6/1 .000 de locuitori. Participarea esle permisi doar pentru
perspanele care sunt vaccinate impotrlva virusului SARS-CoV-2 gi pentru care au trecut 10
zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, persoaflele care prezinte rezultatul
negativ al unui test RT-PCR pentru infeclia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de
ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infectia cu virusul SARS-
CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore, respectiv persoanele care se aftA in perioada cuprinsd
intre a 15-a zi gi a '180-a zi ulterioard confirmdrii infectdrii cu virusul SARS-CoV-2;

99.activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfdgoare activiteti de
administrare a piscinelor interioare este permisd fdrd a depdgi 50% din capacitatea maxrme
a spafiului in iocalitdtile unde incidenla cumulata b 14 ztle este mai mare de 6/1 .000 de
locuitori. Participarea este permise doar pentru persoanele care sunt vaccinate impotriva



virusului SARS-CoV-2 gi pentru care au trecut 10 ziie de la finalizarea schemei complete de
vaccinare, respectiv persoanele care se aflS in perloada cuprinsd intre a .1 5 a z 9i a 180-a
zi ulterioard confirmdrii infectdrri cu virusul SARS-CoV-2'

100.se instituie obligalia operator lor economici care desf5goard activitdli de administrare
a gtranduriior exterioare, a piscinelor exterioare sau a selilor de sporUfitness de a respecta
normele de prevenire stabilite prin ordinul comun al ministrului tineretului $i sportului gi al
ministrului sdnitSlir, emis in temeiul arl.71 aln. (2) din Legea nr.5512020, cu modificdrile 9i
mmpletArile ulterioa re;

101 .activitatea operatorilor economici care administreazd locuri de joaca pentru cop ji ?n

spatij lnchise este permise fdrd a depdgi 70ok dtn capacitatea maximd a spaliului in
intervalul orar 5,00 - 24.00 in localitelile unde incidenta cumulata la 14 zile este mai mici
sau egali cu 3/1 .000 de locuitori;

l02.activitatea operatorilor economici care administreazd locuri de joacd pentru copii in
spalii inchise este permisd ldrd a depdgi 50% din capacitatea maximd a spaliului in
intervalul orar 5,00 - 24,00 in localitelile unde incidenla cumulate b 14 zile este mai mare
de 3/1.000 de locuitori qi mai mica sau egald cu 6/1.000 de locuitori. Participarea este
permisd doar pentru persoanele care sunt vaccinate impotriva virusului SARS-CoV-2 9i
pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, persoanele
care prezintd rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infeclia cu virusul SARS-CoV-2
nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru
infeclia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore, respectiv persoanele care se
afld in perioada cuprinsd Tntre a 1 5-a zi gi a 180-a zi ulterioard confirrndrii infectdrii cu
virusul SARS-CoV-2;

l03.activitatea operatorilor economici care administreazd locuri de joacd pentru copii in
spalii inchise este permisi fdri a dep59i 50% din capacitatea maximi a spatiului in
intervalul orar 5,00 - 24,00 in localitdlile unde incidenta cumulati la 14 zile este mai mare
de 6/1.000 de locuitori. Partlciparea este permisd doar pentru persoanele care sunt
vaccinale impotriva virusului SARS-CoV-2 9i pentru ca re au trecut 10 zlle de la finalizarea
schemei complete de vacc'nare, respectiv persoanele care se afld in perioada cuprins5
intre a 15-a zi 9i a 180-a zi ulterioari confirmdrii infectirii cu virusul SARS-CoV-2;

l04.activitatea operatorilor economici care administreazd sdli de jocuri este permisi
pAni Ia capacitatea maximi a spaliului in intervalul orar 5,00 - 2,00 in localit;tile unde
incidenia cumulat5 la 14 zile este mai micd sau egala cu 2/1 .000 de locuitori, dac5 toate
persoanele sunt vaccinate impotriva virusului SARS-CoV-2 9i pentru care au trecut 10 zile
de la finalizarea schemei complete de vaccinare;

l05.activitatea operatorilor economici care administreaze seli de jocuri este permisd fdrl
a depigi 7A% din capacitatea maximi a spatiului in intervalul orar 5,00 - 2,00 in localitdJile
unde incidenta cumulati la 14 zile este mai mare de 2/1 .000 de locuitori 9i mai mice sau
egalA cu 3/1 .000 de locuitori, dacd toate persoanele sunt vaccinate impotriva virusului
SARS-CoV-2 9i pentru care au trecut 10 zile de la finaltzarea schemei complete de
vaccinare;

l06.activitatea operatorilor economici care administreaz5 sdli de jocuri este permisa fare
a depdgi 50% din capacitatea maximd a spatiuiui in intervalul orar 5,00 - 2,00 in localitdlile
unde inciden[a cumulatd la 14 zile este mai mare de 3/1.000 de locuitori li mai mlci sau
egala cu 6/1.000 de locuitori. Participarea este permise doar pentru persoanele care sunt
vaccinate impotriva virusului SARS-CoV-2 9i pentru care au trecut 10 zile de la finaltzarea
schemei complete de vaccinare, persoanele care prezinte rezultatul negativ al unui test RT-
PCR pentru infeclia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul
neg ativ .certificat al unui test antigen rapid pentru infeclia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai
vechi de 48 de ore, respectiv persoanele care se aflS in perioada cuprinsd intre a 15-a zi $i
a 180-a zi ulterioare confirmirii infecterii cu virusul SARS-CoV-2;

l0T.activitatea operatorilor economici care administreazd sdlj de jocuri este permisa fere
a dep5gi 500/o din capacitatea maximi a spatiului in intervalul orar 5,00 - 24,00 in localitdtile
unde incidenta cumulatd la 14 zile este mai mare de 6/1 .000 de locuitori. Pa(iciparea este
permisd doar pentru persoanele care sunt vaccinate impotriva virusului SARS-CoV-2 9i
pentru care au trecut 10 zile de la finallzarea schemei complete de vaccinare, respectiv



persoanele care se afld in perioada cuprinse intre a 15-a zr gr a 180-a zi ultenoard
confirmirii infectdrii cu virusul SARS-CoV-2.

lOS.actvitatea in crege 9i after-school-uri este permrsd numai cu respectarea conditlilor
stabilite prln ordin comun al ministrului educatiei, al miniskului muncii 9r protecliei sociale 9i
al ministrului sdndtitii, emis in temeiul arl.71 alin. (2) din Legea nr. 5512O2O, cu modificirile
91 completdrile ulterloare;

109.in cadrul u n itatilo r/in stitutiilor de invdtdmint sunt permise activitetile didactice 9i alte
activitdli specifice, precum gi organizarea gi desfagurarea examenelor pentru elevilstudenti,
cadre didactice, in conditiile respectirii mdsurilor de prevenire, stabilite prin ordin comun al
ministrului educaliei gi al ministrului sanetdlii, emis in temeiul art. 71 alin. (2) din Legea nr.
5512020, cu modificerile gi completerile ulterioare;

1'10.1a aparilia a 3 cazuri de infectare cu virusul SARS-CoV-2 intr-un interval de 7 zile
consecutive, in spaliile destinate cazdrii elevrlor sau studenlilor, se instituie mdsura
inchiderii clddirii pentru o perioadd de 14 zile. Pentru elevii/studenlii care nu au posibilitatea
deplaserii la domiciliu sau o alte loca{ie se asiguri de cetre u nitatea/institulia de invdldmint
responsabile cazatea in condilii de carantini, precum gi mdsurile necesare pentru
sprijinirea asigurdrii necesitdlilor de bazd.

11 1 .in condiliile art. 5 alin. (3) lit 0 din Legea nr. 5512020, cu modificirile gi completerile
ulterioare, activitatea pielelor agroalimentare, inclusiv a pietelor volante,. a tdrgurilor, a
bAlciurilor 9i a talciocurilor, definite potrivit art. 7 alin. (1) din HotirArea Guvernului nr.
34812004 privind exercitarea come(ului cu produse gi servjcii de piale in unele zone
publice, cu modificerile gi completarile ulterioare, se desfdgoari in conditiile stabilite prin
ordin comun al ministrului dezvoltirii, lucrdrilor publice gi administraliei, al ministrului
agriculturii 9i dezvoltSrii rurale, al ministrului sdndtdlii 9i al ministrului muncii 9i protecliei
sociale.

112.in condijiile art. 5 alin. (2) lit. d) 9i alin. (3) lit. f) 9i art. 17 din Legea nr.55/2020, cu
modificdrile gi completarile ulterioare, pe durata stdrii de alert6, angajatorii dispun
organizarea muncii ia domiciIu sau in regim de telemuncS, acolo unde specificul activitetii
permite, in conditiile art. 108 - 110 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicate, cu
modificdrile 9i completdrile ulterioare, precum gi ale celor stabilite prin Legea nr. 8112018
privind reglementarea activitdlii de telemuncd, cu modificdrile gi completdrile ulterioare.

1 13.in situatia in care nu se poate desfdgura activitatea de citre salariat in regim de
telemunci sau muncd la domiciliu gi in vederea evit5rii agiomerSrii transportului public,
angajatorii din sistemul privat, autorltSlile gi instituliile publice centrale $a locale, indiferent de
modul de finanlare gi subordonare, precum 9i regiile autonome, societ;tile nationale,
companiile nalionale gi societelile la care capitalul social este de{inut integral sau majoritar
de slat ori de o unitate administrativ{eritoriald, av6nd un num5r mai mare de 50 de salariati,
au obligalia organizirii programului de lucru astfel incat personalul sd fie impi(it in grupe
care si inceapS, respectiv sa termine activitatea la o drferenti de cel putin o ord.

114.otganizarca activitilii la locul de muncd se va realiza cu respeclarea prevederilor
legale emise de autoritetile competente in ceea ce privegte prevenirea contaminirii cr.r

virusul SARS-CoV-2 gi pentru asigurarea securitelai Si sanetetii in muncd a lucratorilor,
tinand cont gi de gradul de vaccinare a angajalilor de la acel loc de munca, atestat prin
certificat de vaccinare impotriva virusului SARS-CoV-2 prezentat de salariatii pentru care au
trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, precum 9i de numdrul de
angajali care se afld in perioada cuprinsi ?ntre a 15-a zi Si a 180-a zi ulterioard confirmdrii
infectdrii cu virusul SARS-CoV-2 gi care detin 9i prezintd anga.iatorului adeverinie eliberatd
de medicul de familie.

"l 15.€testarea vaccindrii, testdrii sau vindecirii de.hfectia cu virusul SARS-CoV-2 se
realizeaze prin intermediul certificatelor digitale ale Uniunii Europene privind COVID-19, in
conformitate cu prevederile Ordonanlei de urgenla a Guvernului nr. 68/2021 privind
adoptarea unor mdsuri pentru punerea in aplicare a cadrului european pentru eliberarea,
verificarea gi acceptarea certificatului digital al Uniunii Europene privind COVID pentru a
facilita libera circulatie pe durata pandemiei de COVID-'19, cu modificdrile gi completdrile
ulterioare.

1 l6.organizatorii/ope ratorii economici care desfdgoari activitd{i potrivil prezentei anexe
au obligalia de a scana codul QR de pe certificatul digital al Uniunii Europene prrvind



COVID-1I folosind secliunea "Verificare regu{i interne" din aplica!ia mobild "Check DCC'
penlru verificarea autenticitdlii, valabilitelii gt tntegritSlii certificatului, fdrd a se retine nrciun

fel de date sau informalii din certiflcatul verificat.
1171n cazul persoanelor fizice provenite din state ale cdror autorititi nu emit certificate

digitale ale Uniunii Europene privind COVID-l9 sau documente compatibile cu aceste

certificate, organ izatorii/o peratorii economici care desfdgoar5 activiteti potrivtt prezentei

anexe au obligalia de a verifica existenta documentelor, pe suport hartie Sau in format

electronic, care Sd ateste Vaccinarea, testarea sau vindecarea de infeclia Cu virusul SARS-

CoY -2 a acestor persoane.
1'18.obligalia de a prezenta rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infec{ia cu

virusul SARS-CoV-2, nu mai vechi de 72 de ore, sau rezultatul negativ certifieat al unui test
anligen rapid pentru infecJia cu virusul SARS-CoV-2, nu mai vechi de 48 de ore, nu se

aplici in cazul persoanelor care au vdrsta mai mici sau egale cu 12 ani

Art.2. Comitetele locale pentru situatii de urgenli din localitdlile din judeful Ciliragi
vor dispune, de indata, mSsuri 'in vederea punerii in aplicare a prevederilor prezentei

hotd16ri.

Art. 3. Direclia Judeleana pentru Sport si Tineret Cdldraqi, Directia de Sinitate
Publici a iudelului Cdliragi, structurile Ministerului Afacerilor lnterne din jude[ul Cdliragi,

Agenlia Judeleand pentru Plili 9i lnspec[ie Sociald Cdldragi, Directia Sanitar-Veterinard 9i

pentru Siguranta Alimentelor Cdlirasi 9i Comitetele locale pentru situalii de urgenld din

localitdtile din judetul Celaragi verifici respectarea m6surilor stabilite prin prezenta hotdr6re.

Art.4. Secretariatul Tehnic Permanent al comitetului Judetean pentru Situatii de

tJrgen[d Cdtdragi va asigura transmiterea prezentei hoti16rj citre institutiile interesate 9i

membrilor CJSU Calaragi.

PRE9EDINTE,
Valentin BARBU

Prefectul Judetu lui C liragi
ti
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