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CoMTTETUL JUDETEAN PENTRU STTUATI DE URGENTA CAUAnn$r

HOTARARE
privind stabilirea unor misuri in domeniul sinitifii publice

in localitilile din judetul Cdldragi

Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenti Celaragi
Avdnd in vedere:

- adresa Direcliei de Sdndtate Publicd CdlSrasi din data de 11.10.2021 privind incidenta
cumulatd la 14 zile a cazurilor de COVID-19 Ia nivelul localitd(ilor in judelul CilSragi;

- adresa Direc{iei de Sindtate Publicd Cdldrasi cu nr. 7618 din data de 11.10.2021'
- prevederile ilotdrdrii Guvernului nr. 1O9OI2O21 privind prelungirea sterii de aiertd pe

teritoriul Romdniei incepAnd cu data de 10 octombrie 2021 , precum qi stabilirea mdsurilor
care se aplica pe durata acesteia pentru prevenirea 9i combaterea efectelor pandemiei de
coVtD-19;

- prevederile Ordinului nr. 2024114712021 pentru completarea Ordinului ministrului
sinitdlii 9i al ministrului afacerilor interne nr. 87418112020 privind instituirea obligativitiJii
purtdrii migtii de protec{ie, a trialului epidemiologic ai dezinfectarea obligatorie a mdinilor
pentru prevenirea contamin5rii cu virusul SARS-CoV-2 pe durata sterii de alertd;

- prevederile OUG nr. 2112004 privind Sistemul Nalional de Management al Situaliilor de
Urgen{i, cu modificarile Si completarile ulterioare;

- prevederile Hotirdrii Guvernului nr.55712016 privind managementul tipurilor de risc;

in temeiul art. 10 alin. (3) din Regulamentul-cadru privind structura organizatorici,
atribuliile, functionarea 9i dotarea mmitetelor Si centrelor operative pentru situatii de urgentS,
aprobat prin H.G. nr.149112004.

HoTARA$TE:

Art. f . incepdnd cu data de 1 2 octombrie 2021 in localitdtile Oltenila (incidenla de
8,2811 .000 de locuitori), Crivdj (inciden{a de 7,96/1 .000 de locuitori) si gtefan Vodd (incidenta
de 8,3811 .000 de locuitori) din jude(ul Cdliragi, se vor impune urmdtoarele misuri
suplimentare:

f .in toate localitdtile unde incidenta cumulati la 14 zile depdgeqte 7,511 .000 de locuitori se
interzice circulatia persoanelor in afara locuintei/gospodariei in intervalulorar 20,00 - 5,00, cu
urmetoarele exceptii:

a) deplasarea in interes profesional, inclusiv Intre locu intd/gospoderie gi loculilocurile de
desfigurare a activitatii profesionale gi inapoi;

b) deplasarea pentru asistente medicald care nu poate fi amAnatd 9i nici rea zatd de la
distanta, precum $i pentru achizitionarea de medicamente;

c) deplasiri in afara localitdlilor ale persoanelor care sunt in tranzit sau efectueaze
cdEtorii 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, gi care poate fi
dovedit prin bilet sau orice altd modalitate de achitare a calatoriei;

d) deplasarea din motive justificate, precum ingriiirea/ insolirea copilului, asistenta
persoanelor vArstnice, bolnave sau cu dizabilita[i ori decesul unui membru de familie;

2.mesurile instituite in localitatile prevdzute la pct. 1 nu se mai aplicd dac5 incidenta
cumulatd la 14 zile este mai mice sau egale cu 7/1 .000 de locuitori;

3.mdsurile instituite in localftetile prevdzute la pct. 1 nu se aplica persoanelor care sunt
vaccinate impotriva virusului SARS-CoV-2 $i pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea
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schemei comp ete de vaccrnare, respectiv persoanelor care se afla in perioada cuprlnsa intre
a 15 a zi 9i a 180-a zi ultefloar5 confirmirir infect5rii cu virusul SARS CoV-2 gi care fac
dovada indeplinirii acestei condilii prin intermediul certifrcatului de vaccinare, pe suport h6rtie
sau in format electronic, sau al certificatului digital al Uniunii Europene privind COVID-19;

4.misurile instituite in localitSlile prevdzute la pct. 1 nu se aplicd persoaneior fizice
provenite din state ale caror autoritdji nu emit certificate digitale ale Uniunii Europene prrvind
COVID-19 sau documente compatlbile 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 afla in perioada cuprinsd iltre a 15-a zr 9i a 180-a zi
ulterioard confirmarii infect5rii cu virusul SARS-CoV-2 9i care fac dovada indeplinirii acestei
conditii prin documente, pe suport hdrtie sau in format electronic, care sA ateste vaccinarea
sau vindecarea de infec{ia cu virusul SARS-CoV-2 a acestor persoane.

5.pentru verificarea motivului deplasdrii ?n interes profesional, previzut la pct. 1 lit. a),
persoanele sunt obligate si prezinte, la cererea personalului autoritetilor abjlitate, legitima{ia
de serviciu sau adeverinta eliberatd de angajator ori o declaratie pe propria raspundere,
completate in prealabil.

6.pentru verificarea motivului deplasirii in interes personal, previzut la pct. 1 lit. b) - d),
persoanele sunt obligate sa prezinte, la cererea personalului autoritililor abilitate, o
declaratie pe propria rispundere, completata in prealabil.

T.declaratra pe propria raspundere, prevdzutd la pcl.2, trebure sd cuprinde numele gi
prenumele, data nagterii, adresa locuintei/g ospod driei/locu lu i activitetii profesionale, motivul
deplasirii, data completdrii 9i semnitura.

f.in condiliile art. 5 alin. (3) Iit. 0 din Legea N. 5512020, cu modificirile gi completarile
ulterioare, se instituie obligalia pentru operatorii economici care desfagoard activititi de
comerypresteri de servicii in spatii inchise gi/sau deschise, publice gi/sau private, sd igi
organizeze $i sa igi desfdgoare activitatea in intervalul orar 5,00 - 22,00, in toate localititile
unde incidenla cumulatd la 14 zile depegegte 7,5/1 .000 de locuitori.

9.prin exceplie de la prevederile pct. 9. ?n intervalul orar 22,00 - 5,00, operatorii economici
care desfegoari activitdti de comer/prestdri de servicii ?n spatii inchise gi/sau deschise,
publice gi/sau private pot activa doar in relatia cu operatorii economici cu activitate de livrare
la domiciliu.

l0.misurile previzute la pct. 8 nu se mai aplic5 dacd incidenta cumulati la 14 zile este
mai mic5 sau egald cu 7/1.000 de locuitori-

11.prin exceptie de la prevederile pct. 8, unitdlile farmaceutice, benzindriile, operatorii
economici cu activitate de livrare la domiciliu, precum gi operatorii economjci din domeniul
transportului rutier de persoane gi de mSrfuri igi pot desfSgura activitatea in regim normal de
muncd, cu respectarea normelor de proteclie sanitare.

Art. 2. incep6nd cu data de 12 octombrie 2021 in localitdlile Cdldragi (incidenta de
6,48/1 .000 de locuitori), Budesti (incidenfa de 6,38/1 .000 de locuitori), Dichiseni (incidenfa de
6,84/1 .000 de locultori), Sohatu (incidenla de 7,08/1 .000 de locuitori), Ulmu (incidenla de
6,60/1 .000 de locuitori) si Valea Argovei (inciden{a de 7,08/1 000 de |ocuitori) din judelul
Caleragi, se vor ampune urmitoarele misuri suplimentare.

'1.se instituie obligalia localitSlile in care incidenla cumulatd la 14 zile este mai mare de
6/1 .000 de locuitori se instituie obligativitatea purtdrii mSgtii de proteclie in toate spatiile
publice deschise. Sunt exceptate de la obligativitatea purterii mdgtii de proteclie in spatiile
publice deschise persoanele care desfdgoard activitdli, inclusiv sportive, in mod individual
sau impreund cu persoanele cu care locuiesc.
' '2.in spatiile inchise sau deschise, competiliile sportive se pot desfdgura cu participarea
spectatorilor pAnd la 50o/o din capacitatea maximd a spatiului, cu asigurarea unei distan!e de
minimum 1 metru intre persoane $i cu purtarea m59tii de protectie, daca incidenta cumulatS
la 14 zile in localitate este mai mare de 6/1.000 de locu jtori. Participarea este permisii doar
pentru persoanele care sunt vaccinate impotriva virusului SARS-CoV-2 gi pentru care au
kecut 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 ulterioari confirmdrii infecterii cu virusul
SARS-CoV-2, in condiliile stabilite prin ordinul comun al ministrului tineretului gi sportului gi al



minlstruiui sanetalii, emls in teme ul art 43 ql a art. 71 alin. (2) din Legea nr 55i2020, cu
mod ificilrile gi completerile ulterroare;

3.activitilile instituliilor muzeale, biblictecilor. librdriilor, cinem atog rafe lor, studiourilor de
produclie de film gi audiovizuala, institutlilor de spectacole gi/sau concerte, gco lor populare
de arta gi meserii, precum gi evenimentele culturale in aer liber se pot desfegura numai in
condiliile stabilite prin ordinul comun al ministrului culturii 9i al ministrului sanetelii, emis in
temeiul art. 44 9i al art.71 alin. (2) din Legea ff. 5512020, cu modificarile 9i completarile
ulterioare;

4.in condiliile pct. 3, organizarea 9i desfigurarea activitelii in cadrul cinematografelor,
institutiilor de spectacole gi/sau concerte sunt permise cu participarea publicului p6n5 la 50%
din capacitatea maxlmd a spatiului ii cu purtarea magtii de protectie, dacd 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 gi

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 ulterioarA confirmdrii
infectdrii cu virusul SARS-CoV-2, in condiliile stabilite prin ordinul comun al ministrului culturii
gi al mrnistrului sen;tatii, emas in temeiul art 44 gi al ar1.71 alin. (2) din Legea N.5512020,
cu modific5rile 9i completirile ulterioare;

5.in condi(iile pct. 3, organizarea 9i desfdgurarea activitatii institu{iilor publice sau private
de culturd care administreazi spalri special destinate activitetilor cu ltu ral-artistice in aer liber
sunt permise cu participarea publicului pind la 50% din capacitatea maxima a spatiului, cu
asigurarea unei distanle de minimum 1 metru intre persoane gi cu purtarea mdgtii de
proteclie, daci incidenta cumulate b 14 zile in localitate 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 finalizarea schemei complete de
vaccinare, respectiv persoanele care se afle in perioada cuprinsi intre a 15-a zi gi a 180-a zi
ulterloard confirmirii infectdrii cu virusul SARS-CoV-2, in condiliile stabilite prin ordinul
comun al ministrului cutturji gi al ministrului sandt5tii, emis in temeiul art.44 gi al art. 71 alin.
(2) din Legea N.5512020, cu modificdrile gi completerile ulterioare;

6.in condiliile pct. 3, la nivelul localitelilor, organizarea gi desfegurarea in aer liber a
spectacolelor, concertelor, festivalurilor publice gi private sau a altor evenimente culturale
sunt permise cu participarea publicului pdnd la 50% din capacitatea maximd a spaliului qi cu
purtarea mSgtii de protectie, daci incidenla cumulate b 14 zile in localitate este mai mare de
6/1.000 de locuitori. Participarea este permls; doar pentru persoanele care sunt vaccinate
impotriva virusului SARS-CoV-2 gi penku care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei
complete de vaccinare, respectiv persoanele care se afle in perioada cuprinsa intre a '15-a zi

9i a 180-a zi ulterioard confirmirii infecterii cu virusul SARS-CoV-2, in conditiile stabilite prin

ordinul comun al ministrului culturii gi al ministrului sanetelii, emis in temeiul art.44 gi al art.
71 alin. (2) din Legea nr.5512020, cu modificdrile gi completArile ulterioare;

7.in condiliile pct. 3, la nivelul localitdlilor unde incidenta cumulatd la 14 zile este mai mare
de 6i1 .000 de locuitori, organizarea gi desfdgurarea spectacolelor de tipul drive-in sunt
permise numai daci ocupan[ii unui autovehicul sunt membrii aceleiagi familii sau reprezinti
grupuri de pdnd la 4 persoane. 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 perioada cuprinsd intre
a 15-a zi 9i a 180-a zi ulterioara confirmirii infecterii cu virusul SARS-CoV-2, in conditiile
stabilite prin ordinul comun al ministrului culturii gi al ministrului sanitSlii, emis in temeiul art.
44 9i al art. 71 alin. (2) din Legea nr.5512020, cu modificdrile 9i completerile ulterioare;

B.se interzic activitdlile recreative 9i sportive desfegurate in aer.iiber, cu exceptia celor.
care se desfdgoard in localititile unde incidenla cumulati la 14 zile este mai mare de 6/'1 .000
de locuitori, cu participarea a cel mult 10 persoane care nu locuiesc impreune. 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 afle in perioada cuprinsd intre a 15-a zi 9i a 180-a zi ulterioard confirmdrii
infectarii cu virusul SARS-CoV-2, in conditiile stabilite pnn ordinul comun al ministrului
sdnit6lii, dupd caz, cu ministrul tineretului gi sportulul, ministrul mediului, apelor 9i pidurilor
sau ministrul agriculturii 9i dezvoltdrii rurale;



9.se permite organ zarea de evenimente private (nuntl. botezuri) cu particlparea
persoanelor pane Ia 50% din capacitatea maxime a spatiului. dar nu mai mult de 200 de
persoane, in interior sau in exterror, in localitalile unde incidenta cumulate b 14 zile 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 frnalizarea
schemei complete de vaccinare, respectiv persoanele care se afla in perioada cuprinsi intre
a 15-a zi 9i a 180-a zi ulterioard conftrmdrii infectarii cu virusul SARS-CoV-2;

10.se permrte organizarea de cursuri de instruire 9i workshopuri pentru adulli, inclusiv cele
organrzate pentru implementarea proiectelor finan{ate din fondurj europene, cu participarea
persoanelor panA la 50% din capacitatea maxima a spatiului in interior sau in exterior, cu
asigurarea unei suprafele de minimum 2 mp pentru fiecare persoanS, cu purtarea mdgtii de
proteclie gi cu respectarea normelor de sinitate publice stabilite prin ordinul mlnistrului
sdndtdtii, dacd incidenla cumulatd la 14 zile in localitate este mai mare de 6/1 .000 de
locuitori. Participarea este permisi 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 aflS in perioada cuprinsd intre a 15-a zi gi a 180-a zi
ulterioard confirmerii infectdrii cu virusul SARS-CoV-2;

11.se permite organizarea de conferinle cu participarea persoanelor p6ni la 50% din
capacitatea maxima a spaliului in interior sau in exterior, cu asigurarea unei suprafele de
minimum 2 mp pentru fiecare persoand, cu purtarea mdgtli de protectle gi cu respectarea
normelor de sdnitate publicd stabilite prin ordinul ministrului sdndtilii, dacd incidenta
cumulate b 14 zile in localitate este mai mare de 6/1 .000 de locuitori. Participarea este
permise doar pentru persoanele care sunt vaccinate impokiva virusului SARS-CoV-2 gi

pentru care au trecut 10 zile de la final'zarea schemej complete de vaccinare, respectiv
persoanele care se afld in perioada cuprinsd Tntre a 15-a zi gi a 180-a zi ullerioard confirmdrii
infectdrii cu virusul SARS-CoV-2;

'12.se permite, in condiliile Legii nr. 60/1991, republicat5, organizarea de mitinguri gr

demonstralii cu un numir de pa(icipanli de maximum 100 de persoane gi cu purtarea mdgtii
de proteclie, dac5 incidenla cumulata b 14 zile in localitate este mai mare de 6/1 000 de
locuitori. Participarea este permisd doar pentru persoanele care sunt vaccinate impokiva
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 cuprinse intre a 15-a zi gi a 180-a zi
ulterioari confirmd rii infectri rii cu virusul SARS-CoV-2 ;

13.in toate localitalile unde incidenta cumulata b 14 zile este mai mare de 6/1 .000 de
locuitori gi mal mici sau egald cu 7,511.000 de locuitori se interzice circula{ia persoanelor in
afara locu inlei/gospode riei in zilele de vineri, sdmbiti gi duminicd in intervalul orar 20,00 -
5.00, cu urmatoarele exceptii:

a) deplasarea in interes profesional, inclusiv intre locu injd/gospod drie gi locul/locurile de
desfSgurare a activitelii profesionale gi inapoi;

b) deplasarea pentru asistenta medicald care nu poate fi amanatA 9i nici realizatd de la
distanle, precum 9i pentru achizitionarea de medicamente;

c) deplasdri in atara localitelilor ale persoanelor care sunt in kanzit sau efectueaze
cdletorii al caror interval orar se suprapune cu perioada interdicliei, cum ar fi cele efectuate
cu avionul, trenul, autocare sau alte mUloace de transport de persoane, gi care poate fi
dovedit prin bilet sau orice altd modalitate de achitare a calatoriei;

d) deplasarea din motive iustificate, precum ingrUirea/ insotirea copilului, asistenta
persoanelor virstnice, bolnave sau cu dizabilite(i ori decesul unui membru de familie;

l4.mdsurile instituite in localitdlile prevdzute la pct. 1 3 nu se mai aplicd dacd incidenla
cumulatd la 14 zile este mai mica sau egali cu 5,5/1.000 de locuitori.

l5.misurile instituite in localitdlile prevdzute la pct. 13 nu se aplicd persoanelor care sunt
vaccinate impotriva virusului SARS-CoV-2 gi pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea
schemei complete de vaccinare, respectiv persoanelor care se afld in perioada cuprinsa intre
a 15-a zi gi a 180-a zi ulterioard confirmdrii infectdrii cu virusul SARS-CoV-2 9i care fac
dovada indeplinirii acestei condilii prin intermediul certificatulul de vaccinare, pe suport hartie
sau in format electronic, sau al certificatului dlg jtal al Uniunii Europene privind COVID-19;

1 6.misurile instituite in localitdlile prevezute la pct. 13 nu se aplicd persoanelor fizice
provenite din state ale cdror autoritSli nu emit certificate digitale ale Uniunii Europene privind



COVID-19 sau documente compatibile cu aceste certlficate, vaccinate impotriva vrrusului
SARS-CoV-2 gr pentru care au trecut 10 zile de la ftnalizarea schemei complete de
vaccinare, respectiv persoanelor care se afle in perioada cuprinsd intre a 15-a zi 9r a 180-a zi
ulterioarA confirmerii infectdrii cu virusui SARS-CoV-2 9i care fac dovada indepliniril acestei
conditii prin documente, pe suport hartie sau in format electronic, care sd ateste vaccinarea
sau vindecarea de infectia cu vlrusul SARS CoV-2 a aceslor persoane.

17.pentru verificarea motrvului deplaserii in interes profeslonal, prevezut la pct. 13 lit. a),
persoanele sunt obligate sd prezinte. Ia cererea personalului autorititilor abilitate, legitima[ia
de serviciu sau adeverinla eliberata de angajator ori o declaratie pe propria rdspundere,
completati in prealabii.

18.pentru verificarea motivului deplasdrii in interes personal, prevazut la pct. 13 lit. b) - d),
persoanele sunt obligate sd prezinte la cererea personalului autoritatilor abilitate, o

declara{ie pe propria raspundere. completata in prealabil.
1 9.declaralia pe propria rdspundere, prevdzute Ia pct. 13, trebuie sA cuprindd numele 9i

prenumele, data nagterii, adresa locu inlei/gospod 5 riei/loculu i activiti(ii profesionale, motivul
deplasdrii, data completerii 9i semndtura.

20.activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfe$oara activit;ti de preparare,
comercializare gi consum al produselor alimentare gi/sau beuturilor alcoolice 9i nealcoolice,
de tipul restaurantelor $i cafenelelor, in intertorul clidirilor, precum 9i la terase este permisa
pdnd la 50% din capacitatea maxlmi a spaliului in intervalul orar 5,00 - 24,00 in localitdlile
unde incidenla cumulatd la 14 zile este mai mare de 6/1 .000 de locuitori. Participarea este
permisE doar pentru persoanele care sunt vaccinate impotriva virusulul SARS-CoV-2 gi
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 I ulterioard confirmdrii
infectdrii cu virusu I SARS-CoV-2;

2l.activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfegoare activitali de preparare,
comercializare $i consum al produselor alimentare gi/sau biuturilor alcoolice gi nealcoolice in
inleriorul centre[or comerciale este permisd in localitalib unde incidenla cumulati la 14 zlle
este mai mare de 6/1.000 de locuitori pAnd la 50% din capacitatea maxime a zonelor de
consum delimitate fald 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 impotriva virusului SARS-CoV-2 9i 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 gi a 180-a zi ulterioare confirmirii infectdrii cu virusul SARS-CoV-2;

22.mdsurile prevdzute la pct. 21 se aplicd gi operatorilor economici care desfegoare
activitdti in spafiile publice inchise care au un acoperig, plafon sau tavan $i care sunt
delimitate de cel putin doi pereli, indiferent de natura acestora sau de caracterul temporar
sau permanent;

23.in situalia in care activitatea operatorilor economici prevdzuti la pct. 20 - 21 este
restriclionatd sau inchise, se permit prepararea hranei 9i comercializarea produselor
alimentare gi biuturilor alcoolice 9i nealcoolice care nu se consumd in spaliile respective;

24.operatorii economici prevazuli la pct. 20 - 21 vor respecta obligatiile stabilite prin ordinul
comun al mlnistrului sdnitilii 9i al ministrului economiei, antreprenoriatu lui gi turismului, emis
in temeiul art. 71 alin. (2) din Legea nr.5512020, cu modificerile gi completirile ulterioare;

25.prepararea, comercializarea gi consumul produselor alimentare gi bduturilor alcoolice gi

nealcoolice sunt permise in spaliile special destinate dispuse in exteriorul clddirilor, in aer
liber, cu exceptia celor prevezute la pcl. 22, cu respectarea misurilor de proteclie sanitard
stabilite prin ordinul comun al ministrului sindtd(ii, al ministrului economiei, antre prenoriatu lui
gi turismului.gi al pregedintelui Autoatdtii Nationale Sanitare.Veterinare 9i pentru Siguranla
Alimentelor, emis tn temeiul art. 71 alin. (2) din Legea N. 5512020, cu modificdrile 9i
completdrile ulterioare;

26.activitatea in baruri, cluburi 9i discoteci este interzisa la nivelul localitdlilor unde
inciden{a cumulatd la 14 zlle este mai mare de 6/1.000 de locuitori;

27.in condiliile art. 5 alin. (3) lit f) din Legea N. 5512020, cu modificdrile 9i completdrile
ulterioare, se instituie obligatia pentru operatorii economici care desfegoare act'viteti de
comerlprestdri de servicii in spatii inchise gi/sau deschise, publice $i/sau private, se igi

otganizeze 9i si i9i desfdgoare aclivitatea in zileie de vineri, sdmbdtd gi duminici in intervalul



orar 5,00 - 22,00, in toate localit5tile unde incjdenta cumulata b 14 zlle este mai mare de
6/1 .000 de locuitori gi mai mice sau egalS cu 7 ,511.000 de locuitori.

28.prin excep!ie de la prevederile pcl. 27, in intervalul orar 22,00 5,00, operatorii
economici care desfegoard activitdti de comerflprestiri de servicir in spatii inchise gi/sau
deschise, publice gi/sau private pot actjva doar in relalia cu operatoril economici cu activttate
de livrare la domlciliu.

29.mdsurile prevazute la pcl.27 nu se mai aplici dacd incidenta cumulatd la 14 zile este
mai micd sau egald cu 5,5/1 .000 de locuitori.

30.prin exceptie de la prevederile pct. 27, unitilile farmaceutice, benzindriile, operatorii
economici cu activitate de livrare la domiclliu, precum Si operator i economici din domeniul
transportului rutier de persoane 9l de mdrfuri i9i pot desfigura actjvitatea in regim normal de
munce, cu respectarea normelor de proteclie sanitare.

3l.activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfSgoara activitatea 1n spalii
inchise in domeniul sdlilor de sport 9i/sau fitness este permise firi a dep59i 50% din
capacitatea maxime a spatiului in localitalile unde incidenta cumulatd la 14 zile este mai
mare de 6/1.000 de locuitori, cu asigurarea unei suprafete de minimum 4 mp pentru fiecare
persoana. Participarea este permisi 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 aflS in perioada cuprinse intre a 15-a zi 9i a 180-a zi
ulterioard conflrmarii infectirli cu virusul SARS-CoV-2;

32.activltatea cu publicul a operatorilor econornici licenliaJi in domeniul jocurilor de noroc
este permrsd p6ni la 50% din capacitatea maxime a spaliu,ui in localitd[ile unde incidenla
cumulatd la 14 zile este mai mare de 6/1.000 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, respectiv persoanele care se
afl5 in perioada cuprinse intre a 15-a zi 9i a 180-a zi ulterioard confirm5rii infectdrii cu virusul
SARS-CoV-2;

33.activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfdgoarA activiteti de
administrare a piscinelor interioare este permise fird a depdgi 500/o din capacitatea maxima a
spatiului in localitdlile unde incidenla 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 $i pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de
vaccinare, respecliv persoanele care se aflS in perioada cuprinsd intre a 15-a zi Si a 180-a zi
ulterioarS confirmerii infectdrii cu virusul SARS-CoV-2;

34.activitatea operatorilor economici care administreazd locuri de joac5 pentru copii in
spatii inchise este permis6 fdri a dep59i 50% din capacitatea maxime a spaJiului in intervalul
orar 5,00 - 24,00 in localitilile unde inciden(a cumulati 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 gi pentru care au trecut '10 zile de la finalizarea schemei complete de
vaccinare, respectiv persoanele care se aflS in perioada cuprinse ?ntre a 15-a zi 9i a 180-a zi
ulterioari confirmarij infectdrii cu virusul SARS-CoV-2;

35.activitatea operatorilor economici care administreaza seli de jocuri este permise fdrd a
dep59i 50% din capacitatea maxim; a spaliului in intervalul orar 5,00 - 24,00 in localitSlile
unde incidenta cumulatd la 14 zile este mai mare de 6/1.000 de locuitori. Participarea este
permisi doar pentru persoanele care sunt vaccinate impokiva virusului SARS-CoV-2 gi
pentru care au trecut 10 zile de la 'finalizarea schemei compiete de vaccinare, respectiv
pelsoanele care se afle ?n perioada cuprinsA intre a 15-a zi gi a 180-a zi ulterioara confirmerii
infect;rii cu virusul SARS-CoV-2.

Art. 3. lncepdnd cu data de 12 octombrie 2021 in localitSlile Cuza Vodi (incidenta de
5,25l1 .000 de locuitori), lleana (incidenla de 5,4011.000 de locuitori), Plitdregti (incidenta de
4,2111.000 de locuitori), $oldanu (incidenla de 4,20/1.000 de locuitori), Ulmeni (incidenla de
5,69/1 .000 de locuitori) si Valcelele (incidenla de 4,3211 000 de locuitori) din judelul CAIeragi,
se va impune urmdtoarea masur; suplimentard:

1-activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfSgoard activitatea in spa!ii
?nchise in domeniui s5lilor de sport gi/sau fitness este permisa fere a depagi 50% din
capacitatea maximi a spatiului in localitelile unde incidenta cumulatd la 14 zile este mai



mare de 4/1 .000 de locurtori gi mai mice sau egale cu 6/1 .000 de locu tori, cu asigurarea uner
suprafele de minimum 7 mp pentru fiecare persoand. Particrparea 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 prezinti rezultatul
negativ al unui test RT-PCR pentru infeclia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de
ore sau rezultatul negativ certiflcat 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 cuprinsa
intre a 15-a zi 9i a 180-a zi ulterioare confirmdrir infectdrii cu virusul SARS CoV-2;

Art. 4. incepind cu data de 12 octombrie 2021 in localitilite lleana, Ciocinesti (inciden!a
de 3,33/1 .000 de locuitori), Grddigtea (incidenta de 3,65/'1 .000 de locuitori), Jegilia
(lnciden{a de 3,7311.000 de locuitori), SpanJov (incidenta de 3,66/'1 ,000 de locuitori) si

Vasila{i (incidenta de 3,15/1 .000 de locuitori) din judeful Cdl6ra9i, se vor impune urmatoarele
misuri suplimentare.

f .in spaliile inchise sau deschise, competitiile sportive se pot desfdgura cu participarea
spectatorilor pind la 30% din capacitatea maxima a spatiului, cu asigurarea unei dastanle de
minimum 1 metru intre persoane gi cu purtarea mdgtii de protectie, dacii incidenla cumulati
la 14 zile in localitate este mai mare de 3/1.000 de locuitori gi mai mici sau egald cu 6/1.000
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, persoaneJe care prezinti rezultatul negaliv 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 mai vechi de 48 de ore, respectiv
persoanele care se afle in perioada cuprinsd intre a 15-a zi 9i a 180-a zi ulterioara confirmarii
infectdrii cu virusul SARS-CoV-2, in condiliile stabilite prin ordinul comun al ministrului
tineretului Si sportulu j gi al ministrului sdnitdtii, emis in temeiul art. 43 9i al arl.71 alin. (2) din
Legea nr. 5512020, cu modificdrrle gi completerib ulterioare;

2.activitdtile instituliilor muzeale, bibliotecilor, librSriilor, cinematografelor, studiourilor de
productie de film gi audiovizuald, institutiilor de spectacole $i/sau concerte, gcolilor populare
de artd 9i meserii, precum gl evenimentele culturale in aer liber se pot desfdgura numai in
mndiliile stabilite prin ordinul comun al ministrului culturii gi al mrnistrului senatdlii, emis in
temeiul art. 44 9i al art. 71 alin. (2) din Legea nr. 551202O, cu modificirile $i completarile
ulterioare;

3.in condiliile pct. 2, organizarea 9i desfdgurarea activitelii in cadrul cinematografelor,
instituliilor de spectacole gi/sau concerte sunt permise cu participarea publicului pini la 50%
din capacitatea maximd a spa(iului $i cu purtarea megtii de protectie, daci inciden!a
cumulatd la'14 zle in /localitate este mai mare de 3/1 .000 de locuitori 9i mai mici sau egald
cu 6/'1.000 de locuitori. Participarea este permisi doar pentru persoanele care sunl vaccanate
impokiva virusului SARS-CoV-2 9i pentru ca re au trecut 10 zile de la 'finalizarea schemei
mmplete de vaccinare, persoanele care prezintd 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 afle in perioada cuprinsd intre a 15-a zi $i a 180-a zi
ulterioard confirmirii infectdrii cu virusul SARS-CoV-2, in conditiile stabilite prin ordinul
comun al minrstrului culturir gi al ministrului sdnitd{ii, emis in temeiul art.44 9i al art. 7'l alin.
(2) din Legea N. 5512020, cu modificdrile 9i completarile ulterioare;

4.in condiliile pct. 2, la nivelul localitd{ilor unde incidenta cumulatd la 14 zile este mai mare
de 3/1 .000 de locuitori 9i mai mici sau ega16 cu 6/1.000 de locuitort, organizarea 9i
desfdgurarea in aer liber a .spectacolelor, concertelor, festivaiurilor publice 9i. private sau a

allor evenimente culturale sunt permise cu participarea a cel mult 1.000 de spectatori 9i cu
purtarea mdgtii de protectie. 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 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 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 confirmirii infectirii cu virusul SARS-CoV-2, in conditiile stabilite prin ordinul



comun al minrstruluj culturri 9i al minrstrului s5ndtdlii, emis'in temeirl art 44 gi al art. 7'1 alrn.
(2) din Legea nr 5512A2a, cu modif carile 9i completdrile ulterloare;

5.se intezic activitelile recreative gi sportive desfAgurate in aer liber, cu exceplia celor
care se desfdqoarA in localitalile unde incidenta cumulatd la 14 zile este mai mare de 3/1 .000
de locuitori gi mai mic5 sau egald cu 6/1 000 de locuitori, cu participarea a cel mult 10
persoane care nu locuresc impreund, in conditiile stabilite prin ordin comun al ministrului
senet5tii, dupe caz, cu ministrul tineretului 9l sportului, ministrul mediului, apelor 9i pddurilor
sau ministrul agriculturii 9i dezvoltdrli rurale;

6.se permite organizarea de evenimente private (nunti, botezuri) cu un numir de
participanti de maximum 200 de persoane in interior sau in exterior gi cu asigurarea unei
suprafete de minimum 2 mp pentru fiecare persoand in localitdtile unde incidenJa cumulatd la
14 zile este mai mare de 3/1 .000 de locuitori gi mai micd sau egali cu 6/1 .000 de locuitori.
Participarea este permisi doar pentru persoanele care sunt vaccinate impotriva virusului
SARS-CoV-2 9i pentru care au kecut 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 infectia cu vlrusul 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 ulterioari confirmirii
infectdrii cu virusul SARS-CoV-2;

7.se permite organizarea de cursuri de instruire gi workshopuri pentru adulti, inclusiv cele
organizate pentru implementarea proiectelor finantate din fonduri europene, cu un numir de
participanli de maximum 150 de persoane in interior gi de maximum 200 de persoane in
exterior, cu asigurarea unei suprafele de minimum 2 mp pentru fiecare persoanS, cu purtarea
mdgtii de proteclie gi cu respectarea normelor de sdndtate publicd stabilite prin ordinul
ministrului senatalii, dac, incidenta cumulate b 14 zile in localitate este mai mare de 3/'1.000
de locuitori 9i mai micd sau egala cu 6/1.000 de locuitori. Participarea este permisi doar
pentru persoanele care sunt vaccinate impotriva virusului SARS-CoV-2 9i pentru care au
trecut 10 zile de Ia 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 certificat al unui test antigen rapid pentru infectia cu virusul
SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore, respectiv persoanele care se afli in perioada
cuprinsd intre a 1 5-a zi 9i a 180-a zi ulterioare confirmdrii infectdrii cu virusul SARS-CoV-2;

8.se permite organizarea de conferin[e cu un numir de participanti de maximum 150 de
persoane in interior, cu asigurarea unei suprafete de minimum 2 mp pentru fiecare persoand,
cu purtarea mdgtii de protectie gi cu respectarea normelor de sdnitate publice stabilite prin
ordinul minrstrului sdndtdtii, daci incidenta cumulati la 14 zile in localitate este mai mare de
3/1 .000 de locuitori 9i mai micd sau egald cu 6/1 .000 de locuitori. Participarea este permisi
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 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 infeclia cu virusul
SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore, respectiv persoanele care se afld Tn perioada
cuprinsi intre a 15-a zi gi a 180-a zi ulterioard confirmarii infectdrii cu virusul SARS-CoV-2;

9.se permite, in conditiile Legii nr. 6011991, republicatd, organizarea de mitinguri 9i
demonstratii cu un numar de particlpanti de maximum 100 de persoane, daci incidenta
cumulata b 14 zile in localitate este mai mare de 3/1.000 de locuitori $i mai micd sau egali
cu 6/1 .000 de locuitori. Participarea este permisa doar pentru persoanele care sunt vaccinate
impotriva vjrusului 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 cuprinsd intre a 15-a zi gi a 180-a zi
ulterioard confirmdrii infectdrii cu virusul SARS-CoV-2 9i cu respectarea urmetoarelor masuri:

a) purtarea mdgtii de proteclie, astfel incat sd acopere nasul gi gura, de catre toti
participanlii,

b) dezinfectarea obligatorie a maanilor, pentru toate persoanele care sosesc in spa{iul in
care se desfdgoard mitingul sau demonstratia;



c) menlinerea distanler fizice de minrmum 1 metru intre participanti 9i asrgurarea uner
suprafele de minimum 4 mp/persoani acolo unde este posib l;

d) dezinfectarea mdinilor persoanelor care distribuie eventuale materiale pe perioada
desfdgurdrii mitingului sau a demonstralrei;

e) aplicarea regulilor de igiene colectivd 9i individual5 pentru prevenirea contaminerii gi

limitarea rdspandirii virusu lu i SARS-CoV-2,
l0.activitatea cu publlcul a operatorilor economici care desfdgoari actrvitdJi de preparare,

comercializare 9i consum al produselor alimentare 9l/sau biuturilor alcoolice 9i nealcoolice,
de tipul restaurantelor gi cafenelelor, in interiorul cladirilor, precum gi la terase este permise
pan5 la 50% din capacitatea maximS a spaliului in intervalul orar 5,00 - 2,00 in localitltile
unde inciden{a cumulate h 14 zile este mai mare de 3/1.000 de locuitori $i mai micd sau
egali cu 6/1 .000 de locuitori. Partictparea este permisd doar pentru persoanele care sunt
vaccinate impotriva virusului SARS-CoV-2 9i pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea
schemei complele de vaccinare, persoanele care prezintd rezultatul negativ al unui test RT-
PCR pentru infeclia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de72de 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 afla in perioada cuprinsd intre a 15-a zi 9i a '180-a zi

ulterioarA conflrmirii infectirii cu virusul SARS-CoV-2;
l l.activitatea restaurantelor ii a cafenelelor din interiorui hotelurilor, pensiunilor sau altor

unitdli de cazare, precum gi la terasele acestora este permisd doar pentru persoanele cazate
in cadrul acestor unitati in localitdtile unde este depdgitd incidenla de 3/'1 .000 de locuitori in
ultimele 14 zile;

l2.activitatea cu publicul a operatorilor economicl care desfigoari activiti[i de preparare,
comercializare gi consum al produselor alimenlare gi/sau biuturilor alcoolice gi nealcoolice in
inleriorul centrelor comerciale este permisd in localitdlile unde incidenja cumulatd la 14 zile
este mai mare de 3/1.000 de locuitori gi mai micd sau egald cu 6/1 .000 de locuitori numai in
zonele de consum delimitate fala de restul spaliului public ai amenajate in acest scop.
Accesul in zonele de consum astfel delimitate gi amena.iate 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, persoanele care prezinti 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 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 gi a'180-a zi ulterioard confirmdrii infecterii cu virusul SARS-CoV-2;

l3.mdsurile previzute la pct. 10 - 13 se aplicd 9i operatorilor economici care desfegoara
activitSli in spaliile publice inchise care au un acoperig, plafon sau tavan $i care sunt
delimitate de cel pulin doi pereli, indiferent de natura acestora sau de caracterul temporar
sau permanent;

14.Tn situalia in care activitatea operatorilor economici previzuti la pct. 10 - 13 este
restriclionatd sau inchisi, se permit prepararea hranei 9i comercializarea produselor
alimentare 9i bduturilor alcoolice gi nealcoolice care nu se consume in spatiile respective;

ls.operatorii economici prevdzuli la pct. 10 - 13 vor respecta obligaliile stabilite prin ordinul
comun al ministrului sdnetetii 9i al ministrului economiei, antreprenoriatulu i 9i turismului, emis
in temeiul ad.71 alin. (2) din Legea ff.5512020, cu modificarile 9i completerile ulterioare;

l6.prepararea, comercializarea 9i consumul produselor alimentare gi beuturilor alcoolice gi

nealcoolice sunt permise in spaliile special destinate dispuse in exteriorul clSdirilor, in aer
liber, cu exceplja celor prevSzute Ia pct. 13, cu respectarea misurilor de protectie sanitarA

stabilite prin ordinul comun al ministrului sdnetSlii, al ministrului economiei, antre preno riatului
gi turismului gi al pre$edintelui Autoritelii NalLonale Sanitare Veterinare gi pentru Siguranla ..
Alimentelor, emis in temeiul art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificirile 9i

completdrile ulterioare;
l T.activitatea in baruri, cluburi 9i discoteci este permisd f5rd a dep5gi 30% din capacitatea

maximd a spa[iului in intervalul orar 5,00 - 2,00 in localiti{ile unde incidenla cumulatd la 14

zile este mai mare de 3/1 .000 de locuitori gi mai mica sau egald cu 6/1 .000 de locuitori, daci
toate persoanele sunt vaccinate impotriva virusului SARS-CoV-2 9i pentru cale au trecut 10

zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare.



i 8 activitatea cu publicul a operatori or economrci care desfegoard activrtatea in spalii
inchise in domen ul saliior de sport 9i/sau fitness este permisS fdr; a dep5gi 50% din
capacitatea maximd a spaliului in localitelile unde incidenta cumulate b 14 ztle este mai
mare de 3/1 000 de locuitori 9t ma mici de 4/1.000 de locuitori, cu asigurarea uner suprafe!e
de mrnimum 7 mp pentru fiecare persoala:

l9.activitatea cu publicul a operatorilor economici licentrati in domeniul jocurilor de noroc
este permisd pAnJ la 500/o din capacitatea maximd a spatiului in iccalitS{ile unde incrdenla
cumulat5 la 14 zile este mai mare de 3/1 .000 de locuitori ql mai mica sau egale cu 6/1.000 de
locuitori. Participarea este permisd doar pentru persoanele care sunt vaccinate impotriva
virusului SARS-CoV-2 9r pentru care au trecut 10 zile de la fnalizarea schemei complele 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 raptd pentru infeclia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore, respectiv
persoanele care se afld in perioada cuprinse intre a 15-a zi gi a 180-a zi ulterioard confirmSrii
infectdrii cu virusu I SARS-CoV-2'

20.activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfdgoara activiteli de
administrare a piscinelor interioare este permise fdri a depdgi 50olo din capacitatea maximd a
spaliului in localitalile unde incidenta cumulata b 14 zile este mai mare de 3/1.000 de
locuitori $i mai mic6 sau egala cu 6/1 .000 de locuitori. Participarea este permisd doar pentru
persoanele caTe sunt vaccinate impotriva virusului SARS-CoV-2 $i 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 virusut 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 ca re se afle in perioada cuprinsd
intre a '15-a zi $l a 1 80-a zi ulterioare confirmerii infectdrii cu virusul SARS-CoV-2;

21 activitatea operatorilor economici care administreazd locuri de joaci pentru copii in
spatii Inchise este permisd fdrd a depdgi 50% din capacitatea maximd a spaliului in intervatul
orar 5,00 - 24,00 in localitS[ile unde incidenla cumulatd la 14 zrle este mai mare de 3/1.000
de locuitori gi mai mice sau egalS cu 6/1 .000 de locuitori. Participarea este permis5 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 oe 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
cuprinse intre a '15-a zi gi a 1 B0-a zi ulterioara confirmirii infectirii cu virusul SARS-CoV-2;

22.activitatea operatorilor economici care administreaz5 sdli de jocuri este permisd fdri a
depdgi 50% din capacitatea maximd a spafiului in intervalul orar 5,00 - 2,00 in localitdlile
unde incidenja cumulata b 14 zile este mai mare de 3/1 .000 de locuitori gi mai micd sau
egale cu 6/1.000 de locuitorl. Participarea este permise doar pentru persoanele care sunt
vaccinate impotriva virusului SARS-CoV-2 gi pentru care au lrecut 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 penku infeclia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48
de ore, respectiv persoanele care se aflS ?n perioada cuprinsi intre a 15-a zi $i a 180-a zi
ulterioard confirmerii infectirii cu virusul SARS-CoV-2;

Art. 5. incepAnd cu data de 12 octombrie 2021 in localitatea Dragog Vodi (incidenfa de
2,5011.O00 de locuitori) din judetul C5l5rasi, se vor impune urmdtoarele m5suri suplimentare:

f .in spaliile inchise sau deschise, competitiile sportive se pot. desfa$ura participarea
spectatorilor panA la 50% din capacitatea maximi a spaliului, cu asigurarea unei distanle de
minimum 1 metru intre persoane, dacd incidenla cumulate b 14 zile in localitate este mai
mare de 2/1.000 de locuitori gi mai micd sau egala cu 3/1 .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 tinaltzarea schemei complete de vaccinare, persoanele
care prezinle 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 gi a '180-a zi ulterioara confirmarii infectdrii cu virusul
SARS-CoV-2, in condi{iile stabjlite pr n ordlnul comun al mjnrstrului trneretului $i sportului gi al
ministrului senetetii, emis in temeiul art. 43 9i at art 71 alin. (2) drn Legea nr 55/2020, c:r
modificarile gi completarile ulterioare;

2.activititile instituliilor muzeale, bibliotecilor, librdriilor, cinematografelor, studiourilor de
produclie de film gi audiovizuali, institujiilor de spectacole gi/sau concerte, gcolilor populare
de artd 9i meserii, precum 9i evenimentele culturale in aer liber se pot desfagura numai in
conditiile stabilite prin ordinul comun al ministrului culturii 9i al ministrului senatelii, emis in
temeiul art. 44 Si al art. 71 alin. (2) din Legea N. 5512020, cu modifrcdrile 9i completdrile
ulterioare;

3.in conditiile pct. 2, organizarea gi desfigurarea activititii in cadrul cinematografelor,
institu{iilor de spectacole gi/sau concerte sunt permise cu participarea publicului pAnd la 7Oo/o

din capacitatea maximd a spaliului gi cu purtarea m5gtii de protectie, dace incidenta
cumulate b 14 zile in localitate este mai micd sau egald cu 3/1 .000 de locuitori;

4.in conditiile pct. 2, la nivelul localltetilor unde incidenta cumuiatd la 14 zile este mai mare
de 2/1 .000 de locuitori qi mai micd sau egala cu 3/1.000 de locuitori, organizarea gi

desfdgurarea in aer liber a spectacoleior, concertelor, festivalurilor publice $i prrvate sau a

altor evenimente culturale sunt permise numai cu participarea a cel mult 2.500 de spectatori
gi cu purtarea megtii de protectie. Participarea este permisd doar pentru persoanele care
sunt vaccinate impotriva virusului SARS-CoV-2 gl pentru care au trecut 10 zile de la
ftnalizarea schemei complete de vaccinare, persoanele care prezinta 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 afl5 'in perioada cuprinsa intre a 15-
a zi gi a 1l}-a zi ulterioarA confirmarii infectirii cu virusul SARS-CoV-2, in condiliile stabilite
prin ordinul comun al ministrului culturii gi al ministrului sdnit5{ii, emis in temeiul art.44 $i al
art. 71 alin. (2) din Legea nt.5512420, cu modificirile gi completerile ulterioare;

5.se interzic activitdJile recreative $i sportive desfSgurate in aer liber, cu exceplia celor
care se desfagoara in locaiitStile unde incidenta cumulate b 14 zile este mai mare de 2/1.000
de locuitori $i mai mice sau egala cu 3/1.000 de locuitori, cu participarea a cel mult 30 de
persoane care nu locuiesc impreund, in conditiile stabilite prin ordin comun al ministrului
sdndtdlii, dupd caz, cu ministrul tineretuluj gi sportului, ministrul mediului, apelor 9i pddurilor
sau ministrul agriculturii 9i dezvolt5rii rurale;

6.se permite organizarea de evenimente pnvate (nunli, botezuri, mese festive etc.) cu un
numdr de participan[i de maximum 150 de persoane in exterior sau de maximum 100 de
persoane in interior in localitalile unde incidenta cumulate b 14 zile este mai mare de
2/1 .000 de locuitori 9i mai mici sau egale cu 3/1.000 de locuitori, cu respectarea normelor de
protectie sanitarS. La stabilirea num5rului de persoane in exterior gi/sau in interior nu sunt
luate in calcul persoanele care au vArsta mai mici de 16 ani,

7.se permite organizarea de evenimente private (nunti, botezuri) cu un numdr de
participanli de maximum 300 de persoane in interior $i cu aslgurarea unei suprafele de
minimum 2 mp pentru fiecare persoani in localitdlile unde incidenla cumulatA la 14 zile este
mai mare de 2/1 .000 de locuitori 9i mai micd sau egali cu 3/1.000 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, 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 aflS
in perioada cuprinsd intre a 1 5-a zi .qi a 180-a zi ulterioare .confirmirii infectdrii cu virusul
SARS-CoV-2;

S.maximd a spa!iului in exterior in localitSlile unde inciden!a cumulate A 14 zlle este mai
mic5 sau egald cu 3/1.000 de locuitori, cu asigurarea unei suprafete de minimum 2 mp
pentru fiecare persoand, dace toate persoanele sunt vaccinate impotriva virusului SARS-
CoV-2 9i pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare,
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 sau se afla in perioada cuprtnse intre a 15-a
zi 9i a 180-a zi ulterioare confirmdrii infectdril cu vrrusul SARS-CoV-2,

9.se permite organizarea de evenrmente private (nunti botezuri), cum ar fj, fara a se limita
la acestea, in saloane, cemine culturale, restaurante, baruri, cafenele. sdli/corturi de
evenrmente, pane la capacitatea maxima a spaliului in rnterior ?n localitilile unde inciden{a
cumulatd la 14 zlle este mai mica sau egale cu 3/1 .000 de locuitori, cu asigurarea unei
suprafete de minimum 2 mp pentru fiecare persoand, daci toate persoanele sunt vaccinate
impotriva virusului SARS-CoV-2 9i pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei
complete de vaccrnare;

10.se permite organizarea de evenimente private aferente meselor festive, cum ar li, fdrd
a se limita la acestea, in saloane, cdmine culturale, restaurante, baruri, cafenele, sili/corturi
de evenimente, pane la capacitatea maxima a spaliului in exterior sau in interior in locatitelile
unde incidenla cumulata b 14 zile este mai mice sau egale cu 3i 1.000 de locuitori, cu
asigurarea unei suprafele de minimum 2 mp pentru fiecare persoanii, dacd toate persoanele
sunt vaccinate impotriva virusului SARS-CoV-2 gi pentru care au trecut 10 zile de la
finalizarea schemei complete de vaccinare;

11.se permite organizarea de cursuri de inslruire gi workshopuri pentru adulti, inclusiv cele
organizate pentru implementarea proiectelor finantate din fonduri europene, cu un numdr de
participanti de maximum '150 de persoane in interior 9i de maximum 200 de persoane in
exterior, cu asigurarea unei suprafete de minjmum 2 mp pentru fiecare persoand, cu purtarea
me$tia de protectie 9i cu respectarea normelor de sdnState publice stabilite prin ordinul
ministrului sanetalii, dacd inciden[a cumulate h 14 zile in localitate este mai mare de 2/1.000
de Iocuitori gi mai mici sau egaid cu 3/1 .000 de locuitori;

12.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 persoanS,
cu purtarea migtii de protecl,e $i cu respectarea normelor de senetate publicd stabilite prin
ordinul ministrului senatatii, dacd incidenla cumulatd la 14 zile in localitate este mai mare de
2/1 .000 de locuitori gi mai mic5 sau egali cu 3/1 .000 de locuitori;

13.se permite, in conditiile Legii nr. 60/1991 privind organizarea gi desfdgurarea adunarilor
publice, republicati, organizarea de mitinguri gi demonstra{ii cu un numdr de particjpanli de
maximum 'l 00 de persoane, dacd incidenla cumulatd la 14 zile in localitate este mai mare de
2/1 .000 de locuitori 9i mai micd sau egal6 cu 311.000 de locuitori gi cu respectarea
urmdtoarelor misuri:

a) purtarea megtii de protectie, astfel incat sa acopere nasul Si gura, de catre toli
participantii;

b) dezinfectarea obligatorie a mAinilor, pentru toate persoanele care sosesc in spaliul in
care se desfdgoari mitingul sau demonstralia;

c) menlinerea distanlei fizice de minimum 1 metru ?ntre participan(i 9i asigurarea unei
suprafete de minimum 4 mp/persoand, acolo unde este posibil;

d) dezinfectarea mdinilor persoanelor care distribuie eventuale materiale pe perioada
desfdguririi mitingulua sau a demonstraliei;

e) aplicarea regulilor de igiend colectivd gi individuald pentru prevenirea contaminarii 9i
limitarea rdspAndirii virusului SARS-CoV-2;

14-activitatea cu publicul a operatorilor economicj care desfagoare activitati de preparare,
comercializare gi consum al produselor alimentare gi/sau bduturilor alcoolice gi nealcoolice,
de tipul restaurantelor gi cafenelelor, in interiorul clidirilor, precum ga la terase este permisi
pAni la capacitatea maxime a spatiului in intervalul orar 5,00 - 2,00 in localitdtile unde
incidenla cumulata A14zile este mai micd sau egala cu 3i1.000 de locuitori;

l5.activitatea restaurantelor gi a cafenelelor din interiorul .hotelurilor, pensiunilor sau altor
unitd(i de cazare, precum 9i la terasele acestora este permisa p6nd la capacitatea maximd a
spaliului in intervalul orar 5,00 - 2,00, in localitdtlle unde incidenta cumulatd la 14 zile este
mai mic5 sau egald cu 3/1 .000 de locuitori;

l6.mdsurile prevdzute la pct. 14 - 15 se aplica gi operatorilor economici care desfdgoard
activititi in spatiile publice inchise care au un acoperi$, plafon sau tavan gi care sunt
delimitate de cel pulin doi pereti, indiferent de natura acestora sau de caracterul temporar
sau permanent;



17.in situatia in care activitatea operatonlor economici prevazulr la pct 14 - 15 esle
restric{ionatd sau inchisS, se permit prepararea hranei gi comercializarea produselor
alimentare $i beuturilor alcoolice gi nealcoolice care nu se consumd in spa{iile respective;

'lS.operatorii economici prevdzu{i la pct. 14 - 15 vor respecta obligaliile stabilite prin ordinul
comun al ministrului sdnitS[ii 9i al miniskului economiei, antreprenoriatului 9i turrsmului, emis
in temeiul art. 71 alin. (2) din Legea nr.55l2O2O, cu modificdrile gi completdrile ulterioare,

l9.prepararea, comercializarea gi consumul produselor alimentare gr beuturilor alcoolice 9i
neaicoolice sunt permise in spaliile special destinate dispuse in exteriorul clidirilor, in aer
liber, cu exceplia celor prev5zute la pct. 16, cu respectarea mesurilor de protectie sanitari
stabilite prin ordinul comun al miniskului s;netetii, al ministrului economiei, antrep renoriatu lu I

9i turismului $i al pregedintelui Autoritdtii Nalionale Sanitare Veterinare 9i pentru Siguranla
Alimentelor, emis in temeiul art. 71 alin. (2) din Legea nr. 5512020, cu modificdrile 9i
completarile ulterioare,

20.activitatea in baruri, cluburi gr discoteci este permise fdri a depdgi 70% din capacitatea
maximd a spa[iului in intervalul orar 5,00 - 2,00 in localitStile unde incidenla cumulati la 14
zile este mai mare de 2/1 .000 de locuitori gi mai mica sau egale cu 3/1 .000 de locuitori, dacd
toate persoanele sunt vaccinate impotriva virusului SARS-CoV-2 gi pentru care au trecut 10
zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare.

2l.activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfe$oari activitatea in spatii
inchise in domeniul selilor de sport gi/sau fitness este permise pan; la capacitatea maxima a
spatiului in localitdlile unde incidenla cumulata h 14 zile este mai micS sau egald cu 3/1 .000
de locuitori, cu asigu€rea unei suprafete de minimum 7 mp pentru fiecare persoanS;

22.activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfdgoari activitatea in spatji
inchise in domeniul sililor de sport gi/sau fitness este permisd pane la capacitatea maximi a
spatiului in localitS[ile unde incidenta cumulatd la 14 zile este mai mice sau egali cu 3/1 .000
de locuitori, cu asigurarea unea suprafete de minimum 4 mp pentru fiecare persoanA, dacd
toate persoanele sunt vaccinate impotriva virusului SARS-CoV-2 9i pentru care au trecut 10
zile de Ia linalizarea schemei complete de vaccinare;

23.activitatea cu publicul a operatorilor economici licenliali in domenlul jocurilor de noroc
este permisd p6nd la capacitatea maxrme a spatiuluiin locaiitilile unde incidenta cumulatd la
14 zile este mai mic5 sau egald cu 3/1.000 de locuitori;

24.activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfa$oari activitdti de
administrare a piscinelor interioare este permis5 f6ri a dep5gi 70o/o din capacitatea maxime a
spatiului in localititile unde incidenta cumulatd la 14 zile este mai mice sau egalS cu 3/'1.000
de locuitori;

25.activitatea operatorilor economici care administreazd locuri de joacd pentru copii in
spafii inchise este permise fdrd a depAgi 70o/o din capacitatea maximd a spaljului in intervalul
orar 5,00 - 24,00 in localit5lile unde incidenta cumulata b 14 zile este mai mici sau egale cu
3/1 .000 de locu itori;

26.activitatea operatorilor economici care administreazd seli de jocuri este permisd firi a

depdgi 70% din capacitatea maxima a spaliului in intervalul orar 5,00 - 2,00 in localitdlile
unde incidenta cumulatd la 14 zlle este mai mare de 2h.000 de locuitori gi mai mrci sau
egald cu 3/1 .000 de locuitori, dacd toate persoanele sunt vaccinate impotriva virusului SARS-
CoV-2 gi pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare;

Art. 6. lncepand cu data de 12 octombrie 2021 in localitatea Frdsinet din judeful CdlSragi,
se ridici restricliile date prin Hotiririle C.J.S.U. CdlSragi nr.11512021 9i 108/2021 s,i se vor
impune u rmdtoarele mdsuri suplimentare:

f .in.spatiile inchise sau deschise, competiliile sporlive se pot desfagura c+ participarea
spectatorilor pAnd la 75% din capacitatea maximA a spaliului, cu asigurarea unei distante de
minlmum 1 metru intre persoane, daca incadenla cumulati la 14 zile in localitate este mai
mic5 sau egald cu 2/1.000 de locuitori. Participarea este permis5 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 certtficat al unui test antigen rapid penhu infec{ia cu virusul SARS-CoV-2
nu mai vechi de 48 de ore, respectiv persoanele care se afld in perioada cuprinse intre a'15-



a zi gi a 1l1-a zi ulterioari confirmdrii infect5rii cu virusul SARS-CoV-2, in condilir'e stabilite
prin ordinul comun al ministrulur tineretului 9r sportului gi a min,strului sdnetetii, emis in
temeiul art. 43 qi al arl. 71 alin. (2) drn Legea nr 5512020, cu rrodificirile gi completerile
ulter oare;

2.activitd{ile institutiilor muzeale, bibliotecilor, ibrAriilor, crn ematog rafe lor, studiourilor de
productie de fllm gi audiovizuald, institu[iilor de spectacole gi/sau concerte, gcolilor populare
de art6 gi meserii, precum gi evenimentele culturale in aer liber se pot desfSgura numai in
condiliile stabilite prin ordrnul comun al ministrului culturii $i al manistrului sdnitdtii, emis in
temeiul art. 44 9i al art. 71 alin. (2) din Legea nr. 5512020, cu modificdrile gi completdrile
ulterioare;

3.in condiliile pct. 2, la nivelul /localititllor unde incidenta cumulata b 14 zile este mai mica
sau egalS cu 211 .O0O de locuitori, organizarea gi desfagurarea in aer liber a spectacolelor,
mncertelor, festivalurilor publice gi private sau a altor evenimente culturale sunt permise cu
participarea a cel mull 75.000 de speclatori 9i cu purtarea m5gtij de protectie. Parttciparea
este permisd doar pentru persoanele care sunt vaccinate impotriva virusului SARS-CoV-2 gi

pentru care au trecut 10 zile de la flnalizarea 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 afle
in perioada cuprinsa intre a l5-a zi 9i a 180-a zi ulterioare confirmdrii infectdrir cu virusul
SARS-CoV-2, in condiliile stabilite prin ordinul comun al ministrului culturii 9i al ministrului
sdndtd{ii, emis in temeiul art. 44 9i al aft.71 alin. (2) din Legea nr. 5512020, cu modificirile 9i
completdrile ulterioare;

4.se intezic activititile recreative 9i sportive desfSgurate in aer liber, cu exceptia celor
care se desfSgoard in localitdlile unde incidenta cumulati la 14 zile este mai mici sau egalS
cu 2/1 .000 de locuitori, cu participarea a cel mult 50 de persoane care nu locuiesc impreuni,
stabilite prin ordin comun al ministrului sdndtdtii, dupd caz, cu ministrul t;neretului 9i sportului,
ministrul mediului, apelor 9i pddurilor sau ministrul agriculturii 9i dezvoltirii rurale;

5.se permite organizarea de evenimente private (nunli, 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 localititile unde incidenla cumulata b 14 zile este mai micd sau egali
cu 211 .OO0 de locuitori, cu respectarea normelor de protectie sanitare. La stabilirea numarului
de persoane in exterior 9i/sau in interior nu sunt luate in calcul persoanele care au v6rsta mai
micd de 16 ani;

6.se permite organizarea de evenimente private (nunti, botezuri) cu un numar de
participanti de maximum 400 de persoane in interior 9i cu asigurarea unei suprafe{e de
minimum 2 mp pentru flecare persoani in localitdtile unde incidenta cumulatd la 14 zile este
mai micd sau egali cu 211 .00O 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 prezinti rezultatul negativ al
unui test RT-PCR pentru infec{ia cu virusut 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 ca re se aflS in perioada cuprinsd intre a 15-
a zi gi a 180-a zi ulterioard confirmirii infecterii cu virusul SARS-CoV-2;

7.se permite organizarea de cursuri de instruire gi workshopuri pentru adulti, inclusiv cele
organizate pentru implementarea proiectelor finantate din fonduri europene, cu un numir de
participanli de maximum 250 de persoane Tn interior gi de maximum 300 de persoane in
exterior, cu asigurarea unei suprafete de minimum 2 mp pentru fiecare persoanS, cu purtarea
migtii de protec{ie 9i cu respectarea normelor de. sdndtate publice stabilite prin ordinul
ministrului sdndtrilii, dacd inciden[a cumulati la 14 zile in localitate este mai micd sau egald
cu 2l'l.OO0 de locuitori;

8.se permite organizarea de conferinte cu un numir de participanji de maximum 300 de
persoane in interior, cu asigurarea unei suprafete de minimum 2 mp pentru fiecare persoand,
cu purtarea m59tii de proteclie 9i cu respectarea normelor de sdnitate publicS stabilite prin
ordinul ministrului sindtdtii, dac5 incidenla cumulatd la 14 zile in localitate este mai micd sau
egala cu 2/1.000 de locuitori;



9.se permite, in condi{iile Legii nr 60/1991 pnvind organizarea 9r desfSgurarea adundrilor
publice, republicati, organizarea de mitinguri 9i demonstra(ii cu un numar de particrpanti de
maximum 500 de persoane, dac6 incidenta cumulatd la 14 zle in loca itate este mai mrce
sau egalS cu 2/1.000 de locuitorj gi cu respectarea urmitoarelor mdsuri:

a) purtarea megtii de protectie, astfel incat sa acopere nasul gi gura, de citre toti
participanlii;

b) dezinfectarea obligatorie a m6inilor, pentru toate persoanele care sosesc'in spatiul in
care se desfdgoara mitingul sau demonstralia;

c) menlinerea distantei fizice de minimum 1 metru ?ntre participanti gi asigurarea unei
suprafete de minimum 4 mp/persoana, acolo unde este posibil;

d) dezinfectarea mdinilor persoanelor care distribuie eventuale materiale pe perioada
desfagurerii mitingului sau a demonstraliei;

e) aplicarea regulilor de igiend colectiva 9i individuald pentru prevenirea contamindrii gr

limitarea rAspandirii virusu lu i SARS-CoV-2;
l0.actavitatea in baruri, cluburi $i discoteci este permise pAnd la capacitatea maxime a

spatiului in intervalul orar 5,00 - 2,00 ln localitdtile unde incidenta cumulatd la 14 zile este
mai mice sau egala cu 211.00O de locuitori, dacd toate persoanele sunt vaccinate ?mpotriva
virusuiui SARS-CoV-2 9i pentru care au trecut '10 zile de Ia finalizarea schemei complete de
vaccinare;

1 '1 -activitatea operatorilor economici care administreaze seli de iocuri este permis5 pane la
capacitatea maxima a spaliului in intervalul orar 5,00 - 2,00 in localitelile unde incidenla
cumulatd la 14 zile este mai mic5 sau egala cu 2/1 .000 de locuitori, dacS toate persoanele
sunt vaccinate impotriva virusuiui SARS-CoV-2 gi pentru care au trecut 10 zile de la
finalizarea schemei complele de vaccinare,

l2.rrtaximd a spatiului in exterior in localit5tile unde incidenta cumulatS la 14 zile este mai
micS sau egale cu 3/1 .000 de locuitori, cu aslgurarea unei suprafete de minimum 2 mp
pentru fiecare persoana, daca toate persoanele sunl vaccinate impokiva virusului SARS-
CoV-2 9i pentru care au trecut '10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare,
prezintd rezultatul negativ al unuitest Rf-PCR pentru infec[ia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai
vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ ce(ificat al unui test antigen rapid pentru infectia cu
virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore sau se afld in perioada cuprinsi intre a 15-a
zi gi a 180-a z' ulteraoara confirm5rii infectirii cu virusul SARS-CoV-2;

13.se permite organizarea de evenimente private (nunti, botezuri), cum ar fi, fera a se
limita la acestea, in saloane, cEmine culturale, restaurante, baruri, cafenele, sdli/corturi de
evenimente, p6nd la capacitatea maxima a spa[iului in interior in localitdtile unde incidenta
cumulatd la 14 zile este mai mica sau egala cu 3i1 .000 de locuitori, cu asigurarea unei
suprafele de minimum 2 mp pentru fiecare persoane, daca toate persoanele sunt vaccinate
impotriva virusului SARS-CoV-2 gi pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei
complete de vaccinare;

l4.activitatea restauranlelor gi a cafenelelor din interiorul hotelurilor, pensiunilor sau altor
uniteti de cazare, precum 9i la terasele acestora este permisi pdni la capacitatea maxima a

spatiului ?n intervalul orar 5,00 - 2,00, in localitdlile unde incidenta cumulatd la 14 zile este
mai micd sau egalS cu 3/1 .000 de locuitori;

l5.activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfdgoard activitatea in spalii
inchise in domeniul sdlilor de sport gi/sau fitness este permise pdnd la capacitatea maxime a

spafiului in localitS!ile unde incidenta cumulat5 la 14 zile este mai micd sau egald cu 311.000
de locuitori, cu asigurarea unei suprafete de minimum 7 mp pentru fiecare persoanS;

l6.activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfdgoarS activitatea in spatii
inchise in domeniul sdlilor de sport 9i/sau fitness este permis5 pane la capacitatea maximd a

spaliului in localitd!ile unde incidenta cumulatS la 14 ztle este mai mice sau egald cu 3/1 .000
de locuitori, cu asigurarea unei suprafete de minimum 4 mp pentru fiecare persoani, daci
toate persoanele sunt vaccinate impotriva virusului SARS-CoV-2 9i pentru care au trecut 10
zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare;

l T.activitatea cu publicul a operatorilor economici licentiati in domeniul jocurilor de noroc
este permisd p6nd la capacitatea maximd a spatiului in localitSlile unde incidenta cumulati la
'14 zile este mai micd sau egald cu 3/1.000 de locuitori;



l8.activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfdgoara activitAti de
administrare a piscinelor interioare este permise fdrd a depdgi 7 0o/o din capacitatea maxima a

spa[iului in localitatile unde incrden]a cumulatd la 14 zile este mai micd sau egale cu 3/1 .000
de locuitori;

l9.activitatea operatorilor economici care administreazd locuri de .loace pentru copir in
spa!ii inchise este permisi fir5 a depigi 7 0o/o din capacitatea maxime a spaliului in intervalul
orar 5,00 - 24,00 in localitd[ile unde incidenta cumulatd la 14 zile este ma mica sau ega15 cu
3/1 .000 de locuitori;

Art.7. Comitetele locale pentru situa[ii de urgenfd din localititile Oltenifa, Criv5t, $tefan
Vod5, Ci15ra9i, Budesti, Dichiseni, Sohatu, Ulmu, Valea Argovei, Cuza Vodi, lleana,

Plataregti, goldanu, Ulmeni, V6lcelele, Ciocdnegti, Grddistea, JegAlia, Spanlov, Vasilati,
Dragos Vodi gi Frisinet din jude{ul Cil5ragi vor dispune, de indatd, mdsuri ?n vederea
punerai in aplicare a prevederilor prezentei hotirAri.

Art. 8. Directia Jude{eand pentru Spo( si Tineret CAldragi, Direclia de San5tate Publice

a judelului Cildragi, structurile Ministerului Afacerilor Interne din jude[ul C5ldrasi, Agentia
Judeleani pentru Pldti ii lnspeclie Sociale CalSrasi, Directia S anita r-Veterina re si pentru

Siguranla Alimentelor Cildrasi si Comitetele locale pentru situatii de urgenld din localitAlile

Oltenila, Criv5!, Stefan Vod5, Ciliragi. Budesti, Dichiseni, Sohatu, Ulmu, Valea Argovei,
Cuza VodA, lleana, PlStdregti, $oldanu, Ulmeni, V6lcelele, Ciocenegti, Grddigtea, Jegilia,
Spanlov, Vasilali, Dragos Vodd si Frisinet din judelul CdlSragi verifice respectarea m;surilor
stabilite prin prezenta hotird re.

Art. 9. Secretariatul Tehnic Permanent al Comitetului Judelean pentru Situatii de

Urgenld Cdldragi va asigura transmiterea prezentei hotArari catre instituliile interesate si

membrilor CJSU Caldragi.
RE9EDINTE,

Valentin BARBU
PrefectulJudetuluiG
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