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INFORMARE!

Avind in vedere prelungirea starii de alerta cu 30 de zile incepind cu data de
10.09.2021potrivit Hotlriri de Guvern nr.932109.09.2021,va informam ca aveti obligatia
de a respecta masurile prevazute pentru localitatile care au rata incidentei cumulate
mai mica de 2/100 de locuitori.
Rata de incidenta in UAT Parincea cumulata la 14 zile este < 1,5/1000 de locuitori.
Anexat va facem cunoscut continutul hotararii:

Comitetului Local Pentru Situatii de Urgenta
intocmit.
ramba c{norian
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GUVERNUL ROMANIEI
HOTARARE
privind prelungirea stirii de alertl pe teritoriul Rominiei incepind cu data de 10 septembrie202l,
precum qi stabilirea mlsurilor care se aplicl pe durata acesteia pentru prevenirea qi combaterea
efectelor pandemiei de COVID - 19
finAnd cont de prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernurlui nr. 11/2020 privind stocurile de
urgen!6 medicalS, precum qi unele mdsuri aferente instituirii carantinei. aprobatd cu completdri prin Leqea
nr.2012020. cu modificdrile qi completdrile ulterioare, precum qi de prevederile Ordonantei de r"rrgentd a
Gr"rvernului nr. 7012020 privind reglementarea unor mdsuri, incepdnd cu data de l5 mai 2020, in contextul
situa(iei epidemiologice determinate de rdspdndirea coronavirusului SARS - CoV - 2, pentru prelungirea
unor termene, pentru modificarea qi completareaLegii nr.22712015 privind Codul fiscal, a Legii educatiei
nationale nr. l/2011, precum qi a altor acte normative, aprobatd cu modificdri qi completdri prin Legea nr.
17912020, cu modificdrile gi completdrile ulterioare,
avdnd in vedere prevederile Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicatd, cu modificdrile qi
completdrile ulterioare, qi ale Legii nr. 81/2018 privind reglementarea activitdlii de telemuncd, cu
modific[rile qi completdrile ulterioare,
luAnd in considerare prevederile art. 16 alin. (1) qi (3) din Ordonanta de urgenlS a Guvernului nr.
2112004 privind Sistemul Nafional de Management al Situaliilor de Urgenf6, aprobatd cu modificdri gi
completdri prin Legea nr. l512005, cu modificdrile qi completdrile ulterioare, qi ale art. I I alin. (3) din
Hotdrdrea Guvernului nr. 55712016 privind managementul tipurilor de risc,
av6nd in vedere faptul cd evaluarea realizatdinbaza factorilor de risc prevdzufi la art.3 alin. (4) din
Legeanr. 5512020 privind unele mdsuri pentru prevenirea qi combaterea efectelor pandemiei de COVID 19, cu modificdrile gi completdrile ulterioare, indicd necesitatea menlinerii unui rdspuns amplificat la
situalia de urgenfd determinatd de rdsp6ndirea noului coronavirus. aspecte materrahzate in cuprinsul
documentului intitulat " Analiza factorilor de risc privind managementul situafiei de urgen(d generate de
virusul SARS - CoV - 2 pe teritoriul Romdniei la data de 5.09.2021", intocmit la nivelul Centrului
Nafional de Coordonare qi Conducere a Interven{iei,
(indnd seama de propunerile cuprinse in Hotdr0rea Comitetului Nalional pentru Situalii de Urgen(d nr.
6712021 privind propunerea prelungirii stiirii de alertd qi a mdsurilor necesar a fi aplicate pe durata
acesteia pentru prevenirea qi combaterea efectelor pandemiei de COVID - 19, precum qi pentru aprobarea
deruldrii proiectelor pilot de detectare a persoanelor infectate cu virusul SARS - CoV - 2 cu sprijinul
echipelor canine special pregdtite,
in temeiul art. 108 din Constitufia Romdniei, republicatS, gi al art. 3, 4, 6 qi art. 7l alin. ( I ) din Legea
nr. 5512020 privind unele mdsuri pentru prevenirea qi combaterea efectelor pandemiei de COVID - 19, cu
modificdrile qi completdrile ulterioare,
Guvernul Romffniei adoptd prezenta hotdrdre.

Art. 1. - incep6ncl cu data de 10 septembrie 2021 se prelungeqte cu 30 de zile starea de alertf, pe irrtreg
teritoriul 16rii, instituitd prin HotdrArea Guvernului nr. 39412020 privind declararea stdrii de alerta

qi

mdsurile care se aplicd pe durata acesteia pentru prevenirea qi combaterea efectelor pandemiei de COVID
- 19, aprobatd cu modificdri qi completdri prin Hotf,rArea Parlamentului Rom6niei nr. 5/2020, cu
modificirile qi completdrile ulterioare, prelungitd prin Hotdr6rea Guvernului nr. 47612020 privind
prelungirea stdrii de alertd pe teritoriul Romdniei qi mdsurile care se aplicd pe durata acesteia pentru
prevenirea qi combaterea efectelor pandemiei de COVID - 19, cu modificdrile qi completdrile ulterioare,
prin Hotdrdrea Guvernului nr. 553/2020 privind prelungirea stdrii de alertd pe teritoriul Romdniei
incep6nd cu data de 17 iulie 2020, precum qi stabilirea mdsurilor care se aplicd pe durata acesteia pentru
prevenirea gi combaterea efectelor pandemiei de COVID - 19, cu modificdrile qi completdrile ulterioare,
prin Hotdrdrea Guvernr"rh-ri nr. 668/2020 privind prelungirea stdrii de alertd pe teritoriul Rom6niei
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incepdnd cll data de l6 augLrst 2020, preclrm gi stabilirea mf,surilor care se aplicd pe durata acesteia pontru
prevenirea qi combaterea efectelor pandemiei de COVID - 19, cu modificdrile qi completdrile ulterioare,
prin Hotarirea Gr"rvernuh-ri nr. 78212020 privind prelungirea stdrii de alertd pe teritoriul Rom6niei
incep6nd cu data de 15 septembrie 2020, precum qi stabilirea mdsurilor care se aplicd pe durata acesteia
pentru prevenirea qi combaterea efectelor pandemiei de COVID - 19, cu modificdrile qi completdrile
ulterioare, prin FlotarArea Guvernului nr. 856/2020 privind prelungirea stdrii de alertd, pe teritoriul
Rom6niei incepdnd cu data de 15 octombrie 2020, precum qi stabilirea mdsurilor care se aplicd pe durata
acesteia pentru prevenirea gi combaterea efectelor pandemiei de COVID - 19, cu modificarile qi
completdrile ulterioare, prin HotdrArea Guvernului nr. 96712020 privind prelungirea stdrii de alertd pe
teritoriul Romdniei incep6nd cu data de l4 noiembrie 2020, precum qi stabilirea mdsurilor care se aplica
pe durata acesteia pentru prevenirea qi combaterea efectelor pandemiei de COVID - 19, cu modificdrile qi
completdrile ulterioare, prin Hotdr6rea Guvernului nr. 1.065/2020 privind prelungirea stdrii de alertd pe
teritoriul Romdniei incepdnd cu data de 14 decembrie 2020,precum qi stabilirea mdsurilor care se aplicd
pe durata acesteia pentru prevenirea qi combaterea efectelor pandemiei de COVID - 19, prin HotdrArea
Guvernului nr. 3/2021 privind prelungirea stdrii de alertd pe teritoriul Rom6niei incepdnd cu data de 13
ianuarie 2021, precum gi stabilirea mdsurilor care se aplicd pe durata acesteia pentru prevenirea qi
combaterea efectelor pandemiei de COVID - i9, prin Hotdrdrea Guvernului nr. 35/2021 privind
prelungirea stdrii de alertd pe teritoriul Rom6niei incepdnd cu data de 12 februarie 2021, precum qi
stabilirea mdsurilor care se aplica pe durata acesteia pentru prevenirea qi combaterea efectelor pandemiei
de COVID - 19, prin HotdrArea Guvernului nr. 29312021 privind prelungirea stdrii de alertd pe teritoriul
Rom6niei incepAnd cu data de 14 maftie 2021, precum qi stabilirea mdsurilor care se aplicd pe durata
acesteia pentru prevenirea qi combaterea efectelor pandemiei de COVID - 19, cu modificdrile qi
completdrile ulterioare, prin Hotdrdrea Guvernului nr. 43212021 privind prelungirea stdrii de alertd pe
teritoriul Romdniei incepdnd cu data de 13 aprilie 2021, precum gi stabilirea mdsurilor care se aplicd pe
durata acesteia pentru prevenirea qi combaterea efectelor pandemiei de COVID - 19, prin HotdrArea
Guvernului nr. 531/2021 privind prelungirea st[rii de alertd, pe teritoriul RomAniei incep6nd cu data de l3
mai 2021, precum qi stabilirea mdsurilor care se aplicd pe durata acesteia pentru prevenirea qi combaterea
efectelor pandemiei de COVID - 19, cu modificdrile qi completdrile ulterioare, prin Hotdrdrea Guvernului
nr.63612021privind prelungirea stdrii de alertd pe teritoriul Romdniei incepdnd cu data de 12 iunie 2021,
precum gi stabilirea mdsurilor care se aplicd pe durata acesteia pentru prevenirea qi combaterea efectelor
pandemiei de COVID - 19. cu modificarile ulterioare, prin Hotdrdrea Guvernului nr. 73012021 privind
prelungirea stdrii de alertd, pe teritoriul Rom6niei incep6nd cu data de 12 iulie 2021, precum Ei stabilirea
mlsurilor care se apli<;d pe durata acesteia pentru prevenirea qi combaterea efectelor pandemiei de
COVID - 19, cu modificdrile qi completdrile ulterioare, gi prin Hotdrdrea Guvernului nr. 826/2021 privind
prelungirea stdrii de alertd pe teritoriul Romdniei incepdnd cu data de 11 august2021, precum qi stabilirea
mdsurilor care se aplica pe durata acesteia pentru prevenirea qi combaterea efectelor pandemiei de

COVID -

19.

Art.2. - Pe durata prevdzutd,la art. I mdsurile

de prevenire qi control ale infecliilor cu coronavirusul
SARS - CoV - 2, condiliile concrete de aplicare qi destinatarii acestor mdsuri, precum qi instituliile qi
autoritdtile publice care pun in aplicare sau urmdresc respectarea aplicdrii mdsurilor pe durata stdrii de
alertd sunt prevdzute in:

a) anexa nr. 1 - "Mdsuri pentru creqterea capacitdlii de r[spuns";
b) anexa nr. 2 - "Mdsuri pentru asigurarea rezilienfei comunitdlilor";
c) anexa nr. 3 - "Mdsuri pentru diminuarea impactului tipului de risc".

Art. 3. - in aplicarea dispoziliilor art. 7l din Ordonanta

de urgentd a Guvernr-rlLri nr. I l/2020 privind
stocurile de urgenfd medicald, precum qi unele mdsuri aferente instituirii carantinei. aprobatd cu
completdri prin Legea nr. 20/2020, cu modificdrile qi completdrile ulterioare, gi ale Hotdrdrii Guvernului
nr. 557 12016 privind managementul tipurilor de risc, secretarul de stat, qef al Departamentului pentru
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Situafii de Urgen{d din cadrul Ministerului Afacerilor Interne. dispune, in colaborare cu Ministerul
SAnAtAtii, prin ordin al comandantului ac{iunii. mdsurile necesare prevenirii qi combaterii infecliilor cu
coronavirusul SARS - CoV - 2.in cadrul acliunilor de rdspuns la nivel na{ional.

Art.4, - Regimul contravenfional aplicabil pentru

nerespectarea mdsurilor prevdztte in anexele nr. 1 - 3
la art. 64 - 70 din Legea nr. 55/2020 privind unele mdsuri pentru prevenirea qi combaterea
efectelor pandemiei de COVID - 19, cu modificarile qi completdrile ulterioare.
este cel stabilit

Art. 5. - Actele emise pentru

punerea in executare a HotdrArii Guvernului nr. 394/2020, aprobatd cu
modificdri gi completdri prin Hotdrdrea Parlamentului RomAniei nr. 5/2020, cu modificdrile qi
completdrile ulterioare, a HotdrArii Guvernului nr. 47612020, cu modificdrile gi completdrile ulterioare. a
Hotdrdrii Guvernului nr. 553/2020, cu modificdrile qi completdrile ulterioare, a HotdrArii Guvernului nr.
66812020, cu modificdrile qi completdrile ulterioare, a Hotdr6rii Guvernului nr. 782l2020, cu modificdrile
qi complet[rile ulterioare, a Hotdr6rii Gr.rvernului nr. 856/2020. cu modificdrile gi completdrile ulterioare,
a Hotdrdrii Guvernului nr. 96712020. cu modificdrile qi completdrile ulterioare, a Hot6rdrii Guvernului nr.
1.06512020, a HotdrArii Guvernului nr. 3/2021, a Hotdr6rii Guvernului nr. 35/2021, a Hotdr6rii Guvernului
nr.29312021, cu modificdrile qi completdrile ulterioare, a Hotdrdrii Guvernului nr.43212021, a Hotdrdrii
Guvernului nr. 53 1/2021 , cu modificdrile qi completdrile ulterioare, a Hotdrdrii Guvernuh"ri nr. 636/2021,
cu modificdrile ulterioare, a Hotdr6rii Guvernului nr. 730/2021, cu modificdrile qi completdrile ulterioare,
qi a Hotdrdrii Guvernului nr. 826/2021 iqi men(in aplicabilitatea in mdsura in care dispoziliile acestora nu
contravin mdsurilor stabilite in anexele nr. I - 3 laprezentahotdrdre.

Art. 6. - Anexele nr. 1 - 3 fac parte integrantd din prezenta

hotdrdre.

PRIM - MINISTRU
FLORTN - VASTLE CiTU
Contrasemneazd:

Ministrul afacerilor interne,
Lucian Nicolae Bode
p. Ministrul sdndtdtii, interimar,

t[j]l
Vass Levente (contrasemnator modificat prin Recti/icarea publicald tn M Of. nr. 87I clin l0 septembrie
2021)
secretar de stat

p. Ministrul transporturilor qi infrastructurii, interimar,
Ionel Scrioqteanu,
secretar de stat
p. Ministrul muncii qi protec{iei sociale,
Mihnea - Claudiu Drumeao
secretar de stat
p. Ministrul economiei, antreprenoriatului qi turismului, interimar,
Daniela Nicolescu,
secretar de stat
Ministrul energiei,
Virgil Daniel Popescu
Ministrul dezvoltArii, lucrdrilor publice gi administraliei,
Cseke Attila Zoltan
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t-iill
p. Ministrul mediului, apelor qi

pidurilor,

Corvin Nedelcu,
secretar general (contrctsentncttur modificcrt prin Reclific'urea publicutti in M.O/. nr. 871 din l0
septembrie 202 I )

Ministrul tineretului qi sportului,
Carol - Eduard Novak
Ministrul culturii,
Bogdan Gheorghiu
Ministrul educatiei,
Sorin - Mihai Cimpeanu
p. Ministrul afacerilor externe,
Dinu( Sebastian Necul5escu,
secretar de stat

p. Ministrul agriculturii qi dezvoltdrii rurale,
$tefan Gheorghe,
secretar de stat
Ministrul finan(elor,

Dan Vilceanu
p. Directorul Serviciului de Telecomunica{ii Speciale,
Angelica Limiqanu
Secretariatul de Stat pentru Culte,
Victor Opaschi,
secretar de stat
Bucureqti, 9 septembrie 2021

.
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SUMAR:

o ANEXA Nr. I Mdsuri pentru creqterea capacitSlii de rdspuns
o ANEXA Nr. 2 Mdsuri pentru asigurarea rezilien{ei comunitdtilor
o ANEXA Nr. 3 Mdsuri pentru diminuarea impactului tipului de risc
ANEXA Nr.

I

MASURI
pentru creqterea capacitlfii de rispuns

Art.

1. - In condiliile art. 5 alin.

(l) lit. d) din Legeanr.5512020 privind unele mdsuri pentru prevenirea qi

combaterea efectelor pandemiei de COVID

-

19, cu

modificdrile qi completdrile ulterioare, se stabilesc

urmdtoarele mdsuri:

serviciilor publice de ambulanfa qi a serviciilor voluntare pentru
situalii de urgent[, in condiliile art.54 gi 55 din Ordonanta de urgenld a Guvernuh-ri nr. 7012020
privind reglementarea unor mdsuri, incepAnd cu data de 15 mai 2020, in contextul situaliei
epidemiologice determinate de rdspdndirea coronavirusului SARS - CoV - 2, pentru prelungirea
unor termene. pentru modificarea qi completareaL,egii nr.22712015 privind Codul fiscal, a Leeii
1. coordonarea opera{ionald a

I awhlarrinrfnri/T[\/l\
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,

educatiei natior-rale nr. l/201 I, preclrm qi a altor acte normative. aprobatd cu modificdri gi completdri
prinLegeam. 17912020, cu modific6rile qi completdrile ulterioare;
2. coordonarea operafionald a poliliei locale. in condiliile art. 50 - 521 din Ordonanta de urgentd a
Guvernului nr. 7012020, aprobatd cu modificf,ri qi completdri prin Lesea nr. 17912020. cu
modificdrile qi completdrile ulterioare.

Art.2. - in condiliile art. 5 alin. (1) lit.

e) din Legea nr. 5512020, cu modificdrile qi complet[rile

ulterioare, se stabilesc urmdtoarele mdsuri:
1. se instituie obligalia de a asigura mSsurile de continuitate a activitAlii centrelor rezidenliale de
ingrijire gi asisten{d a persoanelor v6rstnice, centrelor rezidentiale pentru copii qi adultri, cu qi ftrd

dizabilital| precum qi pentru alte categorii vulnerabile qi de a stabili programul de lucru al
angajafilor, potrivit art.19 dinLegeanr.5512020, cu modificdrile qi completdrile ulterioare, cu
avizul direcliilor de sdndtate public[ judelene, respectiv a municipiului Bucureqti;
2. furnizorii de servicii sociale iqi organizeazd programul in centrele rezidenfiale in func[ie de
contextul epidemiologic existent la nivel local qi cu respectarea normelor in vigoare privind
legislafia in domeniul muncii. Activitatea la nivelul acestor servicii va fi organizatd qi desftquratd cu
respectarea normelor de prevenire a rdsp6ndirii virusului SARS - CoV - 2 instituite de autoritdlile
competente.

Art. 3. - in condiliile art. 5 alin. (1) lit. 0 din LeWanr.55l2O2O,

cu modificdrile qi completdrile

ulterioare, se stabileqte desfEqurarea in regim permanent a activitdlii tuturor centrelor operative pentru
situafii de urgenld cu activitate temporard, precum qi a activitdfii Centrului Nafional de Coordonare qi
Conducere a Intervenliei qi a centrelor judelene/al municipiului Bucureqti de coordonare qi conducere a
interven!iei.

Art. 4. - ( 1) Mdsura prevdzutd.la art. 1 pct. 1 se pune in aplicare de cdtre unitdtrile teritoriale pentru situalii
de urgentd, respectiv de cdtre inspectoratele pentru situalii de urgenld.
(2) Mdsura prevdzutd,la art. I pct.2 se pune in aplicare de cdtre Polifia RomAnd, prin inspectoratele de
polilie judefene/Direc(ia Generald de Polilie a Municipiului Bucureqti.
(3) Respectarea aplicdrii mdsurilor prevdzutelaart.2 se urmdreqte de cdtre Ministerul Muncii qi Protecliei
Sociale.

(4) Mdsura prevdzutdlaart.3 se pune in aplicare de cdtre instituliile la nivelul cdrora sunt organizate
centrele operative pentru situafii de urgen{6, respectiv centrele de coordonare qi conduoere a interven[iei.
Respectarea aplicdrii acestei mdsuri se urmdreqte de cdtre Ministerul Afacerilor Interne.

ANEXA Nr.2
MASURI
pentru asigurarea rezilien{ei comuniti(ilor
1. - in condifiile art. 5 alin. (2) lit. d) qi ale art. l3 lit. a) din Legeanr.5512020 privind unele mdsuri
pentru prevenirea qi combaterea efectelor pandemiei de COVID - 19, cu modificdrile qi completdrile

Art.

ulterioare, in spatiile publice, piele, tdrguri, bdlciuri, talciocuri, stafii pentru transportul in comun, spaliile
comerciale, mijloacele de transport in comun qi la locul de muncd se poate institui obligativitatea purtdrii
mdqtii de protecfie, astfel incAt sd acopere nasul qi gura, ?n condiliile stabilite prin ordinul comun al
ministrului sdndtdlii qi al ministrului afacerilor interne, emis in temeiul art. 13 qi al ar1. 71 alin. (2) din
Legea nr. 5512020. cu modificdrile qi completdrile ulterioare, sau in alte zone cu potenfial de aglomerare
stabilite prin hotdrdre a comitetului judelean/al municipiului Bucureqti pentru situalii de urgenf6.
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qi carantina persoanelor in condiliile arl. 7, 8 qi I I din Legeanr. 13612920
privind instituirea unor mdsuri in domeniul sanata{ii publice in situa}ii de risc epidemiologic qi biologic,
republicatd, cu modificdrile gi completdrile ulterioare.

Art.2. - Se pot institui izolarea

Art. 3. - in aplicarea prevederilor arl. 5 alin. (2) lit. d) din Legeanr.

5512020, cu modificdrile gi
judetene,
publicd
respectiv a municipiului Bucureqti asigurd
completdrile ulterioare, direc(iile de sdndtate
testarea sdptdmdnald a personalului de ingrijire qi asisten(d, a personalului de specialitate qi auxiliar care
iqi desfbqoard activitatea in centrele reziden[iale de ingrijire qi asisten]d a persoanelor vArstnice, in
centrele reziden(iale pentru copii qi adulli, cu qi fErd dizabilitali, precum qi pentru alte categorii
vulnerabile.

Art.4. - 11) in condiliile art. 5 alin. (2) lit. d) din Legeanr.55l2O20,

cu modificdrile qi completdrile
ulterioare, este permisd participarea la una dintre activitalile prevdzrfie in anexa nr. 3 art. 1 pct. 3, 4, 70 12 numai persoanelor care se afld

in una dintre urmdtoarele situalii:

a) sunt vaccinate impotriva virusului SARS - CoV - 2 qi au trecut 10 zile de la finalizarea schemei
complete de vaccinare;
b) prezintd rezultatul negativ al unui test RT - PCR pentru infecfia cu virusul SARS - CoV - 2 nu
mai vechi de 72 de ore;
c) prezintd rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infeclia cu virusul SARS CoV - 2 nu mai vechi de 48 de ore;
d) se afla in perioada cuprinsd intre a 15 - a zi qi a 180 - a zi ulterioard confirmdrii infectdrii cu

SARS-CoV-2.
(2; in condiliile art. 5 alin. (2) lit. d) din Legeanr.55l202O, cu modificdrile qi completdrile ulterioare, este
permisd participarea la una dintre activitdlile prevdzute in anexa nr. 3 art. I pct. 5 qi 13 numai persoanelor
care sunt vaccinate impotriva virusului SARS - CoV - 2 qi pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea
schemei complete de vaccinare.
(3) Persoanele fizice sunt obligate sd facd dovada situaliilor prevdzute la alin. (1) qi (2) prin prezentarea
documentelor pe suport hArtie sau in format electronic.

Art. 5. - (l)

Respectarea aplicdrii mdsurilor prevdzute la art.

I

se urmdreqte de cdtre

Ministerul Sdndtdlii

qi Ministerul Afacerilor Interne.

(2) Mdsura prevdzutd,la art.3 se pune in aplicare de citre Ministerul Sandtd{ii. Respectarea aplicdrii
mdsurilor prevdzute laart.3 se urmdreqte de cdtre Ministerul Sdndt[Ui gi Ministerul Afacerilor Interne.
(3) Respectarea aplicdrii mdsurilor prevdzute la art. 4 se urmdreqte de cdtre Ministerul SdndtAtii $i
Ministerul Afacerilor Interne.

ANEXA Nr.

3

MASURI
pentru diminuarea impactului tipului de risc

Art.

1. - in condiliile arl. 5 alin. (3) lit. a) din Legeanr. 5512020 privind unele mdsuri pentru prevenirea qi
combaterea efectelor pandemiei de COVID - 19, cu modificdrile qi completdrile ulterioare, se stabilesc

urmdtoarele m6suri:

infecfiilor cu virusul SARS - CoV - 2 sunt interzise organizarea qi
desftqurarea de mitinguri, demonstra{ii, procesiuni, concerte sau alte tipuri de intruniri in spafii
deschise, precum qi a intrunirilor de natura activitdlilor culturale, gtiinlifice, artistice, sportive sau de
1. pentru prevenirea rdsp6ndirii
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divertisment in spa{ii inchise, cu exceplia celor organizate gi desfbqurate potrivit pct.2 - 34;
2. activrtdlile de pregdtire fizicd in cadrul structurilor qi bazelor spoftive. definite conform Legii
educatiei fizice si sportului nr. 6912000, cu modificdrile qi completdrile ulterioare, constand in
cantonamente, antrenamente qi competifii sportive organizate pe teritoriul RomAniei. pot fi
deslEqurate numai in condiliile stabilite prin ordinul comun al ministrului tineretului qi sportului qi al
ministrului sAnAtdtii. emis in temeiul afi.43 qi al art. 7l ahn. (2) din Legeanr.5512020, cu
modificdrile qi completdrile ulterioare;
3. in spafiile inchise sau deschise, competi]iile sportive se pot desftgura pe teritoriul RomAniei cu
participarea spectatorilor pdnd la 50o/o din capacitatea maximd a spa(iului, cu asigurarea unei
distanfe de minimum 1 metru intre persoane, dacd inciden(a cumulatd la 14 zlle in jude!/localitate
este mai mare de 211.000 de locuitori qi mai micd sau egald cu 3/1.000 de locuitori. Par"ticiparea este
permisd doar pentru persoanele care sunt vaccinate impotriva virusului SARS - CoV - 2 qi 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 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 cuprinsi intre a 15 a zi qi a 180 - a zi ulterioard confirmdrii infectdrii cu virusul SARS - CoV - 2,in condiliile stabilite
prin ordinul comun al ministrului tineretului qi sportului qi al ministrului sdndtAtii, emis in temeiul
art. 43 qi al art. 71 alin. (2) din Legeanr. 5512020, cu modificdrile qi completdrile ulterioare;
4. in spaliile inchise sau deschise, competiliile sportive se pot desfEqura pe teritoriul RomAniei cu
parliciparea spectatorilor p6na la75o/o din capacitatea maximd a spafiului, cu asigurarea unei
distan{e de minimum 1 metru intre persoane, dacd inciden}a cumulatd la 14 zile in jude{/localitate
este mai micd sau egald cu 211.000 de locuitori. Participarea este permisd doar pentru persoanele
care sunt vaccinate impotriva virusului SARS - CoV - 2 qi pentru care au trecut 10 zile de la
frnalizarea schemei complete de vaccinare, persoanele care prezintd" rezultatul negativ al unui test
RT - PCR pentru infecfia 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 qi a 180 - azi
ulterioard confirmdrii infectdrii cu virusul SARS - CoV - 2,in condiliile stabilite prin ordinul comun
al ministrului tineretului qi sportului qi al ministrului sAnAtAtii, emis in temeiul art.43 qi al art. 71
alin. (2) dinLeseanr.5512020, cu modificdrile qi completdrile ulterioare;
5. in spa(iile inchise sau deschise, competifiile sportive se pot desfrqura pe teritoriul Rom6niei cu
participarea spectatorilor pdnd la capacitatea maximd a spafiului. Participarea este permisd doar
pentru persoanele care sunt vaccinate impotriva virusului SARS - CoV - 2 qi pentru care au trecut l0
zrle de la finalizarea schemei complete de vaccinare, in condi{iile stabilite prin ordinul comun al
ministrului tineretului gi sportului qi al ministrului sdndtdlii, emis in temeiul art.43 qi al art. 7l alin.
(2) din Legeanr.5512020, cu modificdrile qi completdrile ulterioare;
6. in condiliile pct. 2 se permite desfbqurarea de cdtre sportivii profesioniqti, legitimali qi/sau de
performan{d a activitdlilor de pregdtire fizicd in bazine acoperite sau aflate in aer liber, iar activitdlile
de pregdtire fizicl, in spa{ii inchise sunt permise in condi}iile stabilite prin ordinul comun al
ministrului tineretului qi sportului qi al ministrului sdndtdjii, emis in temeiul afi.43 qi al art. 7l alin.
(2) din Leeea nr. 55/2020, cu modificdrile qi completdrile ulterioare;
7. activitdfile instituliilor muzeale, bibliotecilor, librdriilor, cinematografelor, studiourilor de
produc{ie de film qi audiovizualS, instituliilor de spectacole qi/sau concerte, gcolilor populare de artd
qi meserii, precum qi evenimentele culturale in aer liber se pot desfEqura numai in condi(iile stabilite
prin ordinul comun al ministrului culturii qi al ministrului sdndtdfii, emis in temeiul art. 44 qi al art.
7l alin. (2) din Leseanr.5512020. cu modificdrile qi completdrile ulterioare;
8. in condi{iile pct. 7. organizarea qi desfrqurarea activitdtii in cadrul cinematografelor, instituliilor
de spectacole qi/sau concerte sunt permise cu participarea publicului pdnd la 70o/o din capacitatea
maximd a spaliului qi cu purtarea mdqtii de proteclie, dacd, incidenfa cumulatd la 14 zilein
evNarrinatnr/Tl\I)
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jude!/localitate este mai micd sau egalA cu311.000 de locuitori, qi sunt interzise la depdqirea
incidenlei de 311.000 de locuitori;
f. in condiliile pct. 7, organizarea gi desfi$urarea activitalii instituliilor publice sau private de
culturd care administreazd spafii special destinate activitAtilor cultural - artistice in aer liber se pot
realiza cu participarea a cel mult 1.000 de persoane pe scaune. cu asigurarea unei suprafele minime
de 4 mp pentru fiecare persoand qi cu respectarea normelor de protectie sanitard;
10. in condiliile pct. 7 ,la nivelul judefelor/localitdlilor unde incidenfa cumulatdla 14 zile este mai
micd sau egald cu 3/1.000 de locuitori, organizarea qi desfbqurarea spectacolelor de tipul drive-in
sunt permise numai dacd ocupanlii unui autovehicul sunt membrii aceleiaqi familii sau reprezintd
grupuri de pAnd la 4 persoane. Participarea este permisd doar pentru persoanele care sunt vaccinate
impotriva virusului SARS - CoV - 2 qi pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei
complete de vaccinare, persoanele care prezintdrezultatul 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 nt mai vechi de 48 de ore, respectiv
persoanele care se afl6 in perioada cuprinsd intre a 15 - a zi qi a 180 - a zi ulterioard confirmdrii
infectdrii cu virusul SARS - CoV - 2,in condiliile stabilite prin ordinul comun al ministrului culturii
qi al ministrului sdndt6[ii, emis in temeiul art. 44 qi al art. 7 I alin. (2) din Legea nr. 5 5/2020, cu
modificdrile qi completdrile ulterioare. Activitatile sunt interzise la nivelul judefelor/localitalilor
unde incidenla cumulatdla 14 zile este mai mare de 311.000 de locuitori;
11. in condiliile pct.7,la nivelul judelelor/localitdlilor unde inciden(a cumulatdla 14 zile este mai
mare de 211.000 de locuitori qi mai micd sau egal6 cu 3/1.000 de locuitori, organizarea qi
desfrqurarea in aer liber a spectacolelor, conceftelor, festivalurilor publice qi private sau a altor
evenimente culturale sunt permise numai cu participarea a cel mult 2.500 de spectatori qi cu purtarea
mdqtii de proteclie. 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, persoanele care prezintd rezultatul negativ al unui test RT - PCR pentru infecfia 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 afl6 in perioada cuprinsd intre a 15 - a zi qi a 180 - a zi ulterioard confirmdrii
infectdrii cu virusul SARS - CoV - 2,in condiliile stabilite prin ordinul comun al ministrului culturii
qi al ministrului sdndtdfii, emis in temeiul art. 44 qi al art. 7 | alin. (2) din Legea m. 5512020, cu
modificdrile gi completdrile ulterioare. Activitatile sunt interzise la nivelul judefelor/localitalilor
unde incidenla cumulatdla 14 zile este mai mare de 311.000 de locuitori;

12.in condiliile pct.7,la nivelul judefelor/localitdlilor unde incidenla cumulatdla l4 zile este mai
micd sau egal6 cu 211.000 de locuitori, organizarea qi desfEqurarea in aer liber a spectacolelor,
concertelor, festivalurilor publice qi private sau a altor evenimente culturale sunt permise cu
participarea a cel mult 75.000 de spectatori gi cu purtarea mdqtii de protec{ie. Participarea este
permisd doar pentru persoanele care sunt vaccinate impotriva virusului SARS - CoV - 2 qi pentru
care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, persoanele care prezintd
rezultatul negativ al unui test RT - PCR pentru infecfia 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 cuprinsd intre a 15 a zi qi a 180 - a zi ulterioard confirmdrii infectdrii cu virusul SARS - CoV - 2,in condiliile stabilite
prin ordinul comun al ministrului culturii qi al ministrului s5ndt6!ii. emis in temeiul art. 44 qi al art.
7l alin. (2) dinLeqeanr.5512020, cu modificdrile qi completdrile ulterioare;
13. in condiliile pct.7,la nivelul judelelor/localitdtrilor, organizarea qi desfrqurarea in aer liber a
spectacolelor, concertelor, festivalurilor publice qi private sau a altor evenimente culturale sunt
permise cll un numdr mai mare de 2.500 de spectatori. Participarea este permisd doar pentru
persoanele care sunt vaccinate impotriva virusului SARS - CoV - 2 gi pentru care au trecut l0 zile
de la finalizarea schemei complete de vaccinare;
I avNarrinatnr/T[\I\
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qi rugdciunile colective, se desfb$oarA in
Yi-teriorul gi/sau in afara ldcaqurilor de cult, cu respectarea regulilor de protec{ie sanitard, stabilite
prin ordinul comun al ministrului sandtdlii qi al ministrului afacerilor interne, emis in temeiul art. 45
qi al ar1. 7l ahn. (2) din Legea nr. 5512020, cu modificdrile gi completirile ulterioare;

@)^"tivitatea cultelor religioase. inclusiv slujbele

15. in condiliile pct. 14. pentru prevenirea raspdndirii infecfiilor cu virusul SARS - CoV - 2,
organizarea de procesiuni qi/sau pelerinaje religioase este permisd numai cu respectarea regulilor de
proteclie sanitard, stabilite prin ordinul comun al ministrului sdndtd{ii qi al Secretariatului de Stat
pentru Culte;
16. se interzic activitAtile recreative Ei sportive desfrqurate in aer liber, cu exceplia celor care se
desfbgoard in judelele/localitdlile unde inciden{a cumulatdla 14 zile este mai micd sau egald cu
211.000 de locuitori, cu participarea a cel mult 50 de persoane care nu locuiesc impreund, stabilite
prin ordin comun al ministrului sdndt6{ii, dupd caz, ctr ministrul tineretului qi sporlului, ministrul
mediului, apelor qi pddurilor sau ministrul agriculturii qi dezvoltdrii rurale;
17. se interzic activitAtile recreative qi sportive desfbqurate in aer liber, cu excepfia celor care se
desfiqoard in judelele/localitalile unde incidenla cumulatdla 14 zile este mai mare de 2ll.000 de
locuitori qi mai mic[ sau egal6 cu 3/1.000 de locuitori, cu participarea a cel mult 30 de persoane care
nu locuiesc impreund, stabilite prin ordin comun al ministrului sdndtalii, dupd caz? cu ministrul
tineretului qi sportului, ministrul mediului, apelor qi padurilor sau ministrul agriculturii qi dezvoltdrii
rurale. ActivitAtile sunt interzise la nivelul judelelor/localitdlilor unde inciden{a cumulatd la 14 zile

locuitori;
permite
organizarea de evenimente private (nun[i, botezuri, mese festive etc.) cu un numdr de
,48jse
\r/rticipanli de maximum 200 de persoane in exterior sau de maximum 150 de persoane in interior in
judefele/localitdtrile unde incidenla cumulatdla 14 zile este mai micd sau egald cu217.000 de
locuitori. cu respectarea normelor de proteclie sanitard. La stabilirea numdrului de persoane in
exterior gi/sau in interior nu sunt luate in calcul persoanele care au v6rsta mai micd de 16 ani;
19. se permite organizarea de evenimente private (nun!i, botezuri, mese festive etc.) cu un numdr de
participanli de maximum 150 de persoane in exterior sau de maximum 100 de persoane in interior in
judelele/localitSlile unde incidenla cumulatdla 14 zile este mai mare de 211.000 de locuitori qi mai
micd sau egalS cu 3/1.000 de locuitori, cu respectarea normelor de protec[ie sanitard. La stabilirea
numdrului de persoane in exterior qi/sau in interior nu sunt luate in calcul persoanele care au vdrsta
mai micd de 16 ani. Activitdlile sunt interzise la nivelul jude{elor/localitdlilor unde inciden(a
cumulatd la 14 zile este mai mare de 3/1.000 de locuitori;
20. se permite organizarea de evenimente private (nun{i, botezuri) cu un numdr de participan}i de
maximum 400 de persoane in interior qi cu asigurarea unei suprafele de minimum 2 mp pentru
fiecare persoand in judefele/localitalile unde inciden{a cumulat6la l4 zile este mai micd sau egal6 cu
211.000 de locuitori. Participarea este permisd doar pentru persoanele care sunt vaccinate impotriva
virusului SARS - CoV - 2 qi pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de
vaccinare, persoanele care prezintd rezultatul negativ al unui test RT - PCR pentru infecfia cu
virusul SARS - CoV - 2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ cerlificat 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 l5 - a zi qi a 180 - a zi ulterioard confirmdrii
infectdrii cu virusul SARS - CoV - 2;
21. se permite organizarea de evenimente private (nun[i, botezuri) cu Lln numdr de participanli de
maximum 300 de persoane in interior qi cu asigurarea unei suprafe{e de minimum2 mp pentru
fiecare persoand in judelele/localitStrile unde incidenfa cumulatdla l4 zile este mai mare de 2/l .000
de locuitori qi mai micd sau egald cu 3/1.000 de locuitori. Participarea este permisd doar pentru
persoanele care sunt vaccinate impotriva virusului SARS - CoV - 2 qi pentru care au trecut l0 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
este
-\ mai mare de 3/1.000 de

,/
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de 48 de ore, respectiv persoanele care se aflA in perioada cuprinsA intre a 15 - a zi qi a 180 - a zi
ulterioard confirmdrii infectdrii cu virusul SARS - CoV - 2;
22. se permite organizarea de evenimente private (nunli, botezuri) pdnd la capacitatea maxim[ a
spaliului in exterior in judefele/localitdlile unde inciden]a cumulatdla 14 zile este mai micd sau

locuitori, cu asigurarea unei suprafete de minimum 2 mp pentru fiecare
persoanA, dacd toate persoanele sunt vaccinate impotriva virusului SARS - CoV - 2 qi pentru care au
trecut l0 zlle de la finalizarea schemei complete de vaccinare,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 infec[ia cu virusul SARS - CoV - 2 nu mai vechi
de 48 de ore sau se afld in perioada cuprinsd intre a 15 - a zi qi a 180 - a zi ulterioari confirmdrii
infectdrii cu virusul SARS - CoY - 2;
23. se permite organizarea de evenimente private (nunli, botezuri), cum ar fi, fdr6 a se limita la
acestea, in saloane, cdmine culturale, restaurante, baruri, cafenele. sdli/corturi de evenimente, pdnd
la capacitatea maximd a spaliului in interior in jude{ele/localitdlile unde incidenla cumulatd,Ia 14
zile este mai mici sau egald cu3ll.000 de locuitori, cu asigurarea unei suprafele de minimum 2 mp
pentru fiecare persoand, dacd toate persoanele sunt vaccinate impotriva virusului SARS - CoV - 2 qi
pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare;
24, se permite organizarea de evenimente private aferente meselor festive, cum ar fi, fbrd a se limita
la acestea, in saloane, cdmine culturale, restaurante, baruri, cafenele, sdli/corturi de evenimente,
pdndla capacitatea maximd a spaliului in exterior sau in interior in judefele/localitdlile unde
inciden(a cumulatd la 14 zile este mai micd sau egal6 cu 3/1.000 de locuitori, cu asigurarea unei
suprafele de minimum 2 mp pentru fiecare persoand, dacd toate persoanele sunt vaccinate impotriva
virusului SARS - CoV - 2 qi pentru care au trecut l0 zile de la finalizarea schemei complete de
egalA cu 3/1.000 de

vaccinare;
25. se permite organizarea de cursuri de instruire qi workshopuri pentru adulli, inclusiv cele
organizate pentru implementarea proiectelor finanfate din fonduri europene, cu un numdr de
participanli de maximum 250 de persoane in interior qi de maximum 300 de persoane in exterior, cu
asigurarea unei suprafe{e de minimum 2 mp pentru fiecare persoand, cu purtarea mdqtii de protec}ie
qi cu respectarea normelor de sdndtate publicd stabilite prin ordinul ministrului sAndtdtii, daca
incidenJa cumulatd la 14 zile in judej/localitate este mai micd sau egald cu 211.000 de locuitori:
26. se permite organizarea de cursuri de instruire qi workshopuri pentru adulli, inclusiv cele
organizate pentru implementarea proiectelor finanlate din fonduri europene, cu un numdr de
participanJi de maximum 150 de persoane in interior qi de maximum 200 de persoane in exterior, cu
asigurarea unei suprafefe de minimum 2 mp pentru fiecare persoand, cu purtarea mdqtii de protec{ie
Ei cu respectarea normelor de sdndtate publicd stabilite in ordinul ministrului sdnAtAtii, dacd
incidenla cumulatd la 14 zile in j udet/localitate este mai mare de 211 .000 de locuitori qi mai micd sau
egald cu 3/1.000 de locuitori;
27. se permite organizarea de cursuri de instruire qi workshopuri pentru adul1i, inclusiv cele
organizate pentru implementarea proiectelor finanlate din fonduri europene, cu un numdr de
participanli mai mare de 250 de persoane in interior qi mai mare de 300 de persoane in exterior, cu
asigurarea unei suprafele de minimum 2 mp pentru fiecare persoand, dacd toate persoanele sunt
vaccinate impotriva virusului SARS - CoV - 2 qi pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea
schemei complete de vaccinare;
28. se permite organizarca de conferinle cu un numdr de participan(i de maximum 300 de persoane
in interior, cu asigurarea unei suprafele de minimum2 mp pentru fiecare persoanS. cu purtarea
mdqtii de protec(ie qi cu respectarea normelor de sdndtate publica stabilite in ordinul ministrului
s6natAtii, dacf, incidenfa cumulatdlal4 zile in judel/localitate este mai micd sau egal6 cu 2/1.000 de

locuitori;
29. se permite organizarea de conferinle cu un numdr de participanli de maximum 150 de persoane
in interior, cu asigurarea unei suprafele de minimum 2 mp pentru fiecare persoand. cu purtarea
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magtii de proteclie qi cu respectarea normelor de sdnf,tate publicd stabilite in ordinul ministrului
sanatAtii. dacd incidenfa cumulatdlal4 zile in jude!/localitate este mai mare de2ll.000 de locuitori
qi mai micd sau egalA cu 3/1.000 de locuitori;
30. se permite organrzarea de conferinle cu un num6r de participan{i mai mare de 300 de persoane in
interior, cu asigurarea unei suprafetre de 2 mp pentru fiecare persoand, dacd toate persoanele sunt
vaccinate impotriva virusului SARS - CoV - 2 qi pentru care au trecut l0 zile de la frnalizarea
schemei complete de vaccinare;
31. se permit organizarea qi desftqurarea de cdtre instituliile cu atribu(ii in domeniul apdrarii
na[ionale, ordinii qi siguran]ei publice, in aer liber, a activitalilor specifice, sub supravegherea unui
medic epidemiolog;
32. se permit organtzarea qi desfrgurarea activitd[ilor specifice din domeniul diplomatic, inclusiv la
sediile misiunilor diplomatice qi oficiilor consulare acreditate in Romdnia, astfel incdt sd fie
asigurate o suprafafd de minimum 4 mp pentru fiecare persoand participantd qi respectarea regulilor
de proteclie sanitard;
33. se permite, in condiliile Legii nr. 60/1991 privind organizarea qi desfbqurarea adundrilor publice,
republicat[, organizarea de mitinguri qi demonstralii cu un num6r de participanli de maximum 500
de persoane, dacd inciden(a cumulatd la 14 zile in jude!/localitate este mai micd sau egal6 cu 211.000
de locuitori qi cu un numdr de maximum 100 de persoane, dacd incidenla cumulatd la 14 zllein
jude!/localitate este mai mare de 211.000 de locuitori qi mai micd sau egal6 cu 3/1.000 de locuitori qi
cu respectarea urmdtoarelor mdsuri:
a) purtarea mdqtii de protec{ie, astfel incdt sd acopere nasul qi gura, de cdtre to{i participan(ii;
b) dezinfectarea obligatorie a mdinilor, pentru toate persoanele care sosesc in spatiul in care se

desftgoard mitingul sau demonstra(ia;
c) menlinerea distanfeifizice de minimum 1 metru intre participanli qi asigurarea unei
suprafele de minimum 4 mplpersoan[, acolo unde este posibil;
d) dezinfectarea mdinilor persoanelor care distribuie eventuale materiale pe perioada
desfrgurdrii mitingului sau a demonstraliei;
e) aplicarea regulilor de igiend colectivd qi individuald pentru prevenirea contamindrii qi
limitarea rdspdndirii virusului SARS - CoY - 2;

34. se permite desfrgurarea activitdtrilor de prevenire qi combatere a pestei porcine africane prin
vdn[tori colective la care pot participa cel mult 20 de persoane.

Art.2. - (1) in condiliile art. 5 alin. (3) lit. b) din Legeanr.55l2O2O, cu modificdrile

qi completdrile

ulterioare, se stabilesc urmdtoarele mdsuri:

in toate localitdtrile unde incidenta cumulatdla 14 zile este mai mare de 411.000 de locuitori qi mai
micd sau egald cu 7,511.000 de locuitori se interzice circulalia persoanelor in afara
locuinlei/gospoddriei in zilele de vineri, sdmbdtd qi duminicd in intervalul orar 20,00 - 5,00, cu
f.

urmdtoarele excep{ii:
a) deplasarea in interes profesional, inclusiv intre locuin{a/gospoddrie qi locul/locurile de
desfEqurare a activitdlii profesionale qi inapoi;
b) deplasarea pentru asistenld medicald care nu poate fi amdnatd qi nici realizatd de la distanfS,
precum qi pentru achizilionarea de medicamente;
c) deplasdri in afara localitdlilor ale persoanelor care sunt in tranzit sau efectueazdcdldtorri al
cdror interval orar se suprapune cu perioada interdicfiei, cum ar fi cele efectuate cu avionul,
trenul. autocare sau alte mijloace de transport de persoane. qi care poate fi dovedit prin bilet
sau orice altd modalitate de achitare a cdldtoriei;

d) deplasarea din motive justificate. precum ingrijirea/insolirea copilului, asistenla persoanelor
I awNarriaafnrr/T[\il\
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vArstnice. bolnave sau cu dizabilitdli ori decesul unlri membru de familie;
2. in toate localitdlile unde incidenfa cumulatdlal4 zile depdqeqte 7,511.000 de locuitori se interzice
circulalia persoanelor in afara locuinfei/gospoddriei in intervalul orar 20,00 - 5,00, cu urmdtoarele
excep!ii:

in interes profesional, inclusiv intre locuin{a/gospoddrie qi locul/locurile de
desfbqurare a activitatii profesionale qi inapoi;
b) deplasarea pentru asistenld medicalS care nu poate fi amdnatd, qi nici reahzatd de la distan{6,
a) deplasarea

precum qi pentru achizilionarea de medicamente;
c) deplasdri in afara localitdlilor ale persoanelor care sunt in tranzit sau efectueazd"cdldtoii al
cdror interval orar se suprapune cu perioada interdicliei, cum ar fi cele efectuate cu avionul,
trenul, autocare sau alte mijloace de transport de persoane, qi care poate fi dovedit prin bilet
sau orice altd modalitate de achitare a cdldtoriei;
d) deplasarea din motive justificate, precum ingrijirea/insotirea copilului, asistenfa persoanelor
vArstnice, bolnave sau cu dizabilitdli ori decesul unui membru de familie;
3. m6surile instituite in localitalile prevdzute la pct. 1 nu se mai aplicd dacd inciden[a cumulatdla 14
zile este mai micd sau egalS cu 3,5/1.000 de locuitori, iar cele instituite in localitdlile prevdzute la
pct.2 nu se mai aplicd dacd incidenfa cumulatdla 14 zile este mai micd sau egalS cu711.000 de
locuitori.

(2) Pentru verificarea motivului deplas[rii in interes profesional , prevdzut la alin. ( 1) pct. 1 lit. a) qi pct. 2
lit. a), persoanele sunt obligate sd prezinte, la cererea personalului autoritdlilor abilitate, legitimdlia de
serviciu sau adeverinfa eliberat[ de angajator ori o declara]ie pe propria rdspundere, completatd in
prealabil.
(3) Pentru verificarea motivului deplasarii in interes personal, prevdzut la alin. (l) pct. 1 lit. b) - d) qi pct.
2lit. b) - d), persoanele sunt obligate si prezinte, la cererea personalului autorit6tilor abilitate, o declaralie
pe propria rdspundere, completatd in prealabil.
(4) Declara{ia pe propria rdspundere, prevdzutd la alin. (2) qi (3), trebuie sd cuprindd numele qi prenumele,
data nagterii, adresa locuinfei/gospoddriei/locului activitdtii profesionale, motivul deplasdrii, data
completzirii qi semnritura.
zonald in condiliil e afi. J qi 1 2 din Legea nr. 13612020 privind
instituirea unor mdsuri in domeniul sdndtdfii publice in situalii de risc epidemiologic qi biologic,
republicat6, cu modificdrile qi completdrile ulterioare.

Art. 3. - Se poate institui carantina

Art.4. - ln condiliile art.

5 alin. (3)

lit. d) din Legeanr.55l202O, cu modificdrile qi completdrile

ulterioare, se stabilesc urmdtoarele mdsuri:

l.

suspendarea zborurilor efectuate de operatorii economici din avia[ie spre qi dinspre (6ri care nu
fac obiectul excepfiei de la carantinarelizolare stabilite de Institutul National de Sdndtate Publicd Ei
aprobate de Comitetul Nafional pentru Situa(ii de Urgenfd qi din aceste fdri cdtre Romdnia pentru

toate aeroporturile din RomAnia, potrivit art.37 din Legea nr. 55/2020, cu modificdrile qi
completdrile ulterioare, se aprobd prin hotdrdre a Comitetului Na[ional pentru Situa{ii de Urgen{6;
2. sunt exceptate de la prevederile pct. 1 urmdtoarele categorii de zboruri:
a) efectuate cu aeronave de stat;
b) de transport marfb qi/sau coresponden{d;
c) umanitare sau care asigurd servicii medicale de urgent6;
d) pentru cdutare - salvare sau de intervenfie in situalii de urgen[6, la solicitarea unei autoritSli
publice din Romdnia;
I evN:vioator/TlVl\
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e) avdnd drept scop transportul echipelor de intervenlie tehnic6, la solicitarea operatorilor

economici stabilitri in Romdnia;
f ateizdri tehnice necomerciale;
g) de pozilionare a aeronavelor, frrd incdrcdturd comercialS tip ferry;
h) tehnice, in scopul efectudrii unor lucrdri la aeronave;
i) efectuate de transportatori aerieni de(inatori de licenld de operare in conformitate cu
reglementdrile Uniunii Europene, prin curse neregulate (charter), pentru transportul lucrdtorilor
sezonieri sau pentru repatrierea unor cetdleni strf,ini din Rom6nia cdtre alte state, cu avizul
Autoritdtrii Aeronautice Civile RomAne qi al autoritdfii competente din statul de destina{ie;
j) efectuate de transportatori aerieni delindtori de licen{6 de operare in conformitate cu
reglementdrile Uniunii Europene, prin curse neregulate (charter), din alte state cdtre Rom6nia,
pentru repatrierea cetdlenilor romdni, cu avizul Autoritatii Aeronautice Civile RomAne, inbaza
acordului Ministerului Afacerilor Interne qi al Ministerului Afacerilor Externe;
k) efectuate de transportatori aerieni defindtori de licenld de operare in conformitate cu
reglementdrile Uniunii Europene, prin curse neregulate (charter), pentru transportul lucrdtorilor
din sectorul transporturilor, prev[zu]i in anexa nr. 3 la Comunicarea privind implementarea
Culoarelor Yerzi ("Green Lanes") in temeiul Orientdrilor privind mdsurile de gestionare a
frontierelor in vederea protej[rii sAndt{ii qi a asigurdrii disponibilitAtii mdrfurilor qi serviciilor
esen{iale - C (2020) 1.897 din 23 martie 2020, din RomAnia cdtre alte state qi din alte state
cdtre Rom6nia, cu avizul Autoritdtii Aeronautice Civile Rom6ne, al Ministerului Afacerilor
Externe qi al autoritd(ii competente din statul de destinafie;

3. pentru prevenirea rdsp6ndirii infec[iilor cu virusul SARS - CoV - 2,in perioada stdrii de alertd se
interzic efectuarea transporlului rutier de persoane prin servicii ocazionale, precum qi suplimentarea
unor curse regulate, potrivit reglementdrilor in vigoare, in scopul participdrii la procesiunile qi/sau
pelerinajele religioase c[tre locurile unde se desfrgoard aceste activitAti.

Art. 5. - in condiliile art. 5 alin. (3) lit.

e) din Legeanr.55l202O, cu modificdrile qi completdrile
ulterioare, se menline inchiderea temporard, totald sau parfiald, a urmdtoarelor puncte de trecere a
frontierei de stat:
1. la frontiera romdno - ungard: Carei,
2. la frontiera romdno - bulgarS:

judepl

Satu Mare;

a) Lipnila, judelul Constan{a;
b) Dobromir, judeful Constanla.

Art. 6. - in condiliile art.

5 alin. (3)

lit. 0 din Legeanr.55l2O20, cu modificdrile qi completdrile

ulterioare, se stabilesc urmdtoarele mdsuri:

publicul a operatorilor economici care desfEqoard activit5tri de preparare,
comercializare gi consum al produselor alimentare qi/sau bduturilor alcoolice qi nealcoolice, de tipul
restaurantelor qi cafenelelor, in interiorul clddirilor, precum qi la terase este permisd pdnd la
capacitatea maximd a spa{iului in intervalul orar 5,00 - 2,00 in judefele/localitdlile unde inciden}a
cumulati la 14 zile este mai micd sau egald cu 3/1.000 de locuitori qi este interzisd la depdqirea
incidenlei de 3/1.000 de locuitori;
2. activitatea restaurantelor gi a cafenelelor din interiorul hotelurilor, pensiunilor sau altor unitdli de
cazare, precum qi la terasele acestora este permisd pAnd la capacitatea maximd a spa(iului in
intervalul orar 5,00 - 2,00, in judefele/localitd1ile unde incidenfa cumulatdla 14 zile este mai micS
sau egald cu 3/1.000 de locuitori, qi doar pentru persoanele cazate in cadrul acestor unit5li, in
jude[ele/localitaflle unde este depagita inciden[a de 311.000 de locuitori in ultimele 14 zlle;
3. mdsurile prevdzute la pct. I qi 2 se aplic[ gi operatorilor economici care desftqoard activitdti in
1. activitatea cu
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spaliile publice inchise care aLl un acoperi$, plafon sau tavan gi care sunt delimitate de cel pulin 2
pereti, indiferent de natura acestora sau de caracterul temporar sau permanent;
4. in situafia in care activitatea operatorilor economici prevdzufi la pct. I qi 2 este restriclionatl sau
inchisd se permit prepararea hranei qi comercializareaproduselor alimentare qi bduturilor alcoolice
qi nealcoolice care nu se consumd in spa(iile respective;
5. operatorii economici prev[zufi la pct. 1 qi 2 vor respecta obliga]iile stabilite prin ordin al
ministrului sanata{ii qi al ministrului economiei, antreprenoriatului gi turismului, emis in temeiul art.
7l ahn. (2) din Legeanr.5512020, cu modificdrile qi completdrile ulterioare;
6. prepararea, comercializarea qi consumul produselor alimentare qi bduturilor alcoolice qi
nealcoolice sunt permise in spafiile special destinate dispuse in exteriorul cladirilor, in aer liber, cu
excep{ia celor prevdzute la pct. 3, cu respectarea mdsurilor de protec{ie sanitard stabilite prin ordin
comun al ministrului sdnatalii, al ministrului economiei, antreprenoriatului qi turismului gi al
preqedintelui Autoritdlii Na{ionale Sanitare Veterinare Ei pentru Siguran}a Alimentelor, emis in
temeiul art.7l alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificdrile qi completdrile ulterioare;
7. activitatea in baruri, cluburi qi discoteci este permisd fdrd a depdgi 70Yo din capacitatea maximd a
spaliului in intervalul orar 5,00 - 2,00 in judefele/localitdlile unde incidenla cumulatdla 14 zile este
mai mare de 211.000 de locuitori qi mai micd sau egald cu 3/l.000 de locuitori, dacd toate persoanele
sunt vaccinate impotriva virusului SARS - CoV - 2 qi pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea
schemei complete de vaccinare. Activitd{ile sunt interzise la nivelul jude{elor/localitdlilor unde
incidenla cumulatd la 14 zile este mai mare de 3/1.000 de locuitori;
8. activitatea in baruri, cluburi qi discoteci este permisdp6,nd la capacitatea maximd a spaliului in
intervalul orar 5,00 - 2,00 in jude{ele/localitdlile unde incidenfa cumulatdla 14 zile este mai micd
sau egal6 cu211.000 de locuitori, dacd toate persoanele sunt vaccinate impotriva virusului SARS CoV - 2 qi pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare.

Art.7. - (l) in conditriile art.

5 alin. (3)

lit.

I

din Legeanr.5512020, cu modificdrile qi completdrile
ulterioare, se instituie obligalia pentru operatorii economici care desfrqoard activitAfl de comerf/prestdri
de servicii in spalii inchise qi/sau deschise, publice qi/sau private, sd igi organizeze qi sd iqi desfEqoare
activitatea in zilele de vineri, sdmbdtd qi duminicd in intervalul orar 5,00 - 18,00, in toate localitdlile unde
incidenfa cumulatd la 14 zile este mai mare de 4/1.000 de locuitori qi mai micd sau egalS cu 7,5/i .000 de
locuitori.
(2) in condiliile art. 5 alin. (3) lit. 0 din Legea nr. 5512020, cu modificdrile qi completdrile ulterioare, se
instituie obliga[ia pentru operatorii economici care desfEgoard activitdti de come(/prestdri de servicii in
spalii inchise gi/sau deschise, publice qi/sau private. sd iqi organizeze qi sd iqi desfbqoare activitatea in
intervalul orar 5,00 - 18,00, in toate localitdlile unde inciden{a cumulatdla 14 zile depdqeqte 7,511.000 de
locuitori.
(3) Prin excepfie de la prevederile alin. (l) $i (2), ?n intervalul orar 18,00 - 5,00, operatorii economici pot
activa doar in relafia cu operatorii economici cu activitate de livrare la domiciliu.
(4) Mdsurile prevdzute la alin. ( I ) nu se mai aplicd dacd incidenfa cumulatdla 14 zile este mai micd sau
egald cu 3,5/1.000 de locuitori, iar cele de la alin. (2) nu se mai aplica dacd incidenla cumulatdla 14 zile
este mai micd sau egald cu 711.000 de locuitori.
(5) Prin excep{ie de la prevederile alin. (l) $i (2), unitdlile farmaceutice, benzindriile, operatorii
economici cu activitate de livrare la domiciliu, precum gi operatorii economici din domeniul transportului
rutier de persoane qi rutier de mdrfuri igi pot desfrqura activitatea in regim normal de muncd, cu
respectarea normelor de protecfie sanitard.

Art. 8. - in condiliile art.

5 alin. (3)

lit. f) qi art. 33 - 36 din Legea nr. 55/2020. cu modificdrile

qi

completdrile ulterioare, se stabilesc urmdtoarele mdsuri:

restricliilor referitoare la igiena qi
dezinfecfia spa]iilor comune. echipamentelor, mijloacelor de transport qi aeronavelor, procedurile
1. transportul aerian se desftqoard cu respectarea mdsurilor gi
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protocoalele din interiorul aeroporturilor qi aeronavelor, regulile de conduitd pentru personalul
operatorilor aeropoftuari, aerieni gi pentru pasageri, precum qi privitor la informarea personalului qi
pasagerilor, in scopul prevenirii contamindrii pasagerilor qi personalului ce activeazS in domeniul
transportului aerian, stabilite prin ordin comun al ministrului transporlurilor qi infrastructurii, al
ministrului afacerilor interne qi al ministrului sdndtdtii, emis in temeiul afi. 32,33 qi al art. 7l alin.
(2) dinLegeanr.5512020, cu modificdrile gi completdrile ulterioare:
2. transportul feroviar se desfrgoard cu respectarea mdsurilor gi restricliilor referitoare la igiena qi
dezinfec{ia spa}iilor comune din gdri, halte, sta[ii sau puncte de oprire, a echipamentelor qi
garniturilor de tren, procedurile gi protocoalele din interiorul gdrilor, haltelor, stafiilor sau punctelor
de oprire, dar qi in interiorul vagoanelor qi garniturilor de tren, gradul qi modul de ocupare a
materialului rulant, regulile de conduitd pentru personalul operatorilor qi pentru pasageri. precum qi
privitor la informarea personalului qi pasagerilor, in scopul prevenirii contamin[rii pasagerilor qi
personalului ce activeazd in domeniul transportului feroviar, stabilite prin ordin comun al
ministrului transporturilor qi infrastructurii, al ministrului afacerilor inteme qi al ministrului
s6n6tAtii, emis in temeiul art.32,34 qi al art.7l alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificdrile qi

completirile ulterioare;
3. transportul rutier se desfEqoard cu respectarea mdsurilor qi restricliilor referitoare la igiena qi
dezinfeclia mijloacelor de transport persoane, procedurile qi protocoalele din interiorul mijloacelor
de transport, gradul gi modul de ocupare a mijloacelor de transport, regulile de conduitd pentru
personalul operatorilor qi pentru pasageri, precum qi privitor la informarea personalului qi
pasagerilor, in scopul prevenirii contamindrii pasagerilor qi personalului ce activeazd in domeniul
transportului rutier, stabilite prin ordin comun al ministrului transporturilor qi infrastructurii, al
ministrului afacerilor interne qi al ministrului sdndtdlii, emis in temeiul art.32,35 qi al art.7l ahn.
(2) din Legeanr.5512020, cu modificdrile qi completdrile ulterioare;
4. transportul naval se desfbqoard cu respectarea mdsurilor qi restric{iilor referitoare la igiena qi
dezinfeclia navelor de transport persoane, procedurile qi protocoalele spaliilor comune din porturi,
terminale/dane de pasageri sau locuri de imbarcare/debarcare pasageri, din interiorul navelor de
transport persoane, gradul qi modul de ocupare a navelor de transport persoane, regulile de conduitd
pentru personalul operatorilor qi pentru pasageri, precum qi privitor la informarea personalului qi
pasagerilor, in scopul prevenirii contamindrii pasagerilor qi personalului ce activeazd in domeniul
transportului naval, stabilite prin ordin comun al ministrului transporturilor qi infrastructurii, al
ministrului afacerilor interne qi al ministrului sdndtdfii, emis in temeiul art.32,36 qi al aft.77 ahn.
(2) din Legeanr. 5512020, cu modificdrile qi completdrile ulterioare;
5. transportul intern qi internalional de mdrfuri qi persoane se desfrqoard cu respectarea prevederilor
din ordinul comun al ministrului transporturilor qi infrastructurii, al ministrului afacerilor interne qi
al ministrului sdndta[ii, emis in temeiul afi.37 din Legea nr. 55/2020. cu modificdrile qi completdrile
ulterioare.

Art.9. - in condifiile

art. 5 alin. (3) lit. f) din Legeanr.55l2O2O, cu modificdrile qi completdrile
ulterioare, se stabilesc urmdtoarele mdsuri:
1. se suspendd activitatea operatorilor economici desfEquratd in spafii inchise in domeniul sdlilor de
sport qi/sau fitness in localitdlile unde incidenla cumulatd la 14 zile este mai mare de 4/1.000 de

locuitori;
2. actlrtatea cu publicul a operatorilor economici care desfrqoard activitatea in spafii inchise in
domeniul sdlilor de sport qi/sau fitness este permisdfFtrd a depaqi 50% din capacitatea maximd a
spaliului in judelele/localitdlile unde inciden(a cumulatdla 14 zile este mai mare de 311.000 de
locuitori gi mai micd de 4/1.000 de locuitori. cu asigurarea unei suprafe{e de minimum 7 mp pentru
fiecare persoand;
3. activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfdqoarf, activitatea in spalii inchise in
domeniul sdlilor de sport qi/sau fitness este permisd pAn[ la capacitatea maximd a spa[iului in
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judefele/localitAtile unde incidenla cumulatdla l4 zile este mai micd sau egalA cu3ll.000 de
locuitori, cu asigurarea unei suprafe[e de minimum 7 mp pentru fiecare persoand;
4. activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfbqoard activitatea in spafii inchise in
domeniul sdlilor de sport gi/sau fitness este permisa pAnd la capacitatea maximd a spafiului in
jude{ele/localitalile unde inciden}a cumulatdla 14 zile este mai micd sau egald w 311.000 de
locuitori, cu asigurarea unei suprafefe de minimum 4 mp pentru fiecare persoand, dacd toate
persoanele sunt vaccinate impotriva virusului SARS - CoV - 2 qi pentru care au trecut 10 zile de la
frnalizarea schemei complete de vaccinare;
5. activitatea cu publicul a operatorilor economici licen(ia[i in domeniul jocurilor de noroc este
permisd pdna la capacitatea maximd a spafiului in judelele/localitdlile unde incidenta cumulatdla 14
zile este mai micd sau egald cu3ll.000 de locuitori qi este interzisd la depdqirea incidenlei de
3/1.000 de locuitori;
6. se instituie obliga{ia instituliilor qi autoritdlilor publice, operatorilor economici qi profesioniqtilor
de a organiza activrtatea astfel incdt sd asigure, la intrarea in sediu, in mod obligatoriu, triajul
epidemiologic qi dezinfectarea obligatorie a mAinilor, atdt pentru personalul propriu, cAt qi pentru
vizitaton, in condiliile stabilite prin ordinul comun al ministrului sdndtdlii gi al ministrului afacerilor
inteme, emis in temeiul art.13 qi al art. 7l alin. (2) din Legeanr.5512020, cu modificdrile qi
completdrile ulterioare;
7. se instituie obligafia desfrqurdrii activitafli la nivelul cabinetelor stomatologice qi unitdlilor
sanitare non - COVID, in condiliile stabilite prin ordinul ministrului sdndtdtii, emis in temeiul art.7l
alin. (2) din Legea nr. 55/2020. cu modificdrile qi completbrile ulterioare;
8. se instituie obligalia operatorilor economici care desftqoard activitdli de jocuri de noroc, ingrijire
personald, primire turisticd cu functiuni de cazare, precum qi activitdti de lucru in birouri cu spalii
comune in sistem deschis de a respecta normele de prevenire stabilite prin ordinul comun al
ministrului economiei, antreprenoriatului qi turismului qi al ministrului sdndtdfii, emis in temeiul art.
71 alin. (2) din Legeanr.5512020, cu modific[rile qi completdrile ulterioare,inbaza cdruia iqi pot
desfrqura activitatea;
9. operatorii economici care desfrqoard activitdfl de jocuri de noroc au obligalia sd respecte orarul de
lucru cu publicul qi restricliile stabilite prin hotdr6re a Comitetului Na[ional pentru Situa]ii de
Urgen{6, la propunerea Grupului de suport tehnico - qtiin}ific privind gestionarea bolilor inalt
contagioase pe teritoriul Romtiniei sau a comitetului jude{eanlal municipiului tsucureqti pentru
situalii de urgenld. Mdsurile se stabilesc pentru unitdlile administrativ - teritoriale in care se constatd
o rdsp6ndire comunitard intensd a virusului qi/sau un numdr in cregtere al persoanelor infectate cu
virusul SARS - CoV - 2;
10. activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfrqoard activitdti de administrarc a
piscinelor interioare este permisdfdrd, a depdqi 71Yo din capacitatea maximd a spaliului in
judefele/localitafile unde inciden(a cumulatdla 14 zile este mai micd sau egal6 cu 3/1.000 de
locuitori qi este interzisd la depdqirea incidenlei de 3/1.000 de locuitori;
11. se instituie obligatia operatorilor economici care desfrqoard activitdti de administrare a
qtrandurilor exterioare, a piscinelor exterioare sau a sdlilor de sport/fitness de a respecta normele de
prevenire stabilite prin ordinul comun al ministrului tineretului qi sportului qi al ministrului sAndtdtii,
emis in temeiul art.7l alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificdrile qi completdrile ulterioare;
12. se instituie obligalia operatorilor economici care desfrgoard activitdti de tratament balnear de a
respecta normele de prevenire stabilite prin ordinul ministrului sdnAtdtrii, emis in temeiul arl. 7l alin.
(2) din Legeanr.5512020, cu modificdrile qi completdrile ulterioare;
13. activitatea operatorilor economici care administreazd locuri de joacd pentru copii in spalii
inchise este permisa fEra a depdqi 70o/o din capacitatea maximd a spafiului qi in intervalul orar 5,00 24,00;
14. activitatea operatorilor economici care administreazd, sdli de jocuri este permisd fdrd, a depdgi
70o/o din capacitatea maximd a spaliului in intervalul orar 5,00 - 2,00 in judefele/localitdlile unde
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incidenta cLrmulatd,la 14 zile este mai mare de 211.000 de locuitori qi mai micd sau egala cu 3/1.000
de locuitori, dacd toate persoanele sunt vaccinate impotriva virusului SARS - CoV - 2 qi pentru care
au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare;
15. activitatea operatorilor economici care administreazdsdli de jocuri este permisa pdna la
capacitatea maximd a spaliului in intervalul orar 5,00 - 2,00 in jude{ele/localitalile unde incidenfa
cumulatd la 14 zile este mai micd sau egalS cu 211.000 de locuitori, dacd toate persoanele sunt
vaccinate impotriva virusului SARS - CoV - 2 qi pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea
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schemei complete de vaccinare.

Art.

10. - in condiliile art. 5 alin. (3)

lit.

din Legea nr. 55/2020, cu modificdrile

f1 qi ale art. 38

completdrile ulterioare, se stabilesc urmdtoarele mdsuri

qi

:

1. activitatea in creqe qi after - school-uri este permisd numai cu respectarea condiliilor stabilite prin
ordin comun al ministrului educa{iei, al ministrului muncii qi protec}iei sociale qi al ministrului
sdndtafii, emis in temeiul art.7l alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificdrile gi completdrile
ulterioare;
2. in cadrul unitdlilor/instituliilor de inv6fdm6nt sunt permise activitAtile didactice gi alte activitdli
specifice, precum qi organizarea qi desfd;urarea examenelor pentru elevi/studen[i, cadre didactice, in
condiliile respectdrii m[surilor de prevenire, stabilite prin ordin comun al ministrului educa{iei qi al
ministrului sdndtatii, emis in temeiul art.7l alin. (2) dinLegeanr. 5512020, cu modificdrile gi
completdrile ulterioare;
3. la aparilia a3 cazuri de infectare cu virusul SARS - CoV - 2 intr-un interval de 7 zile consecutive,
in spafiile destinate cazdrii elevilor sau studen(ilor, se instituie mdsura inchiderii clSdirii pentru o
perioadd de 14 zile. Pentru elevii/studenlii care nu au posibilitatea deplasdrii la domiciliu sau o altd
locafie se asigurd de cdtre unitatea/institulia de invd{dmdnt responsabild, cazarea in condi}ii de
carantind, precum gi mdsurile necesare pentru sprijinirea asigurdrii necesitSlilor debazd.

Art. 11. - in condi[iile art.5 alin. (3) lit. f) din Legeanr.5512020, cu modificdrile

qi completdrile

ulterioare, activitatea pielelor agroalimentare, inclusiv a pielelor volante, a tdrgurilor, a b6lciurilor gi a
talciocurilor, definite potrivit art. 7 alin. (1) din Hotdr6rea Guvernului nr. 348/2004 privind exercitarea
comerfului cu produse qi servicii de piafd in unele zone publice, cu modificdrile gi completdrile ulterioare,
se destdgoari in condiliile stabilite prin ordin comun al ministrului dezvoltdrii, lucrdrilor publice qi
administrafiei, al ministrului agriculturii gi dezvoltdrii rurale, al ministrului sdndta{ii qi al ministrului
muncii qi protecfiei sociale.

Art. 12. - ( 1) in condiliile art. 5 alin. (2) lit. d) qi alin. (3) lit. f) qi art. l7 din Legea nr. 5512020, cu
modificarile gi completdrile ulterioare, pe durata stdrii de alert[, angajatorii dispun organizarea muncii la
domiciliu sau in regim de telemuncd, acolo unde specificul activitdlii permite, in condiliile art. 108 - 1 10
din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicatd, cu modificdrile qi completdrile ulterioare, precum qi
ale celor stabilite prin Legea nr. 8 I /201 8 privind reglementarea activitdfii de telemunc[, cu modificarile qi
complet[rile ulterioare.
(2) in situalia in care nu se poate desfbqura activitatea de cdtre salariat in regim de telemuncd sau muncd
la domiciliu qi in vederea evitArii aglomerdrii transportului public, angajatorii din sistemul privat,
autoritdlile Ei instituliile publice centrale gi locale, indiferent de modul de finanfare qi subordonare,
precum qi regiile autonome, societ[file na[ionale. companiile na{ionale gi societdlile la care capitalul
social este delinut integral sau majoritar de stat ori de o unitate administrativ - teritoriald, av6nd un numdr
mai mare de 50 de salariali, au obligalia organizdrii programului de lucru astfel incdt personalul sd fie
impdrlit in grupe care sd inceapS. respectiv sd termine activitatea la o diferentd de cel pu{in o or5.
(3) Organizarea activitdtii la locul de muncd se va realiza cu respectarea prevederilor legale emise de
autoritdtile competente in ceea ce priveqte prevenirea contamindrii cu virusul SARS - CoV - 2 qi pentru
asigurarea securitdlii qi sandtdlii in muncd a lucrdtorilor. [in6nd cont qi de gradul de vaccinare a angaja(ilor
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de la acel loc de muncd, atestat prin certificat de vaccinare impotriva virusului SARS - CoV - 2 prezentat
de salarialii pentru care au trecut l0 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, precum qide
numf,rul de angajali care se aflAinperioadacuprinsdintre a 15 - a ziqia 180 - azi ulterioardconfirmdrii
infectdrii cu virusul SARS - CoV - 2 gi care delin qi prezintd angajatorului adeverin(d eliberatd de medicul
de familie.

Art. 13. - ( t ) Prin inciden(a cumulati la 14 zile se infelege inciden{a cumulat[ a cazurrlor calculat[

pe

un interval de 14 zile, cuprins intre a 17 - a zi Si a 3 - a zi, anterioare datei in care aceasta se rcalizeazd,,
prin raportare la cifra reprezentdnd suma persoanelor cu domiciliul sau reqedinla in localitatea de
referinld. comunicatf, comitetului jude{eanlal municipiului Bucureqti pentru situa}ii de urgen}d de c[tre
Direcfia pentru Eviden(a Persoanelor qi Administrarea Bazelor de Date din cadrul Ministerului Afacerilor
Interne, prin structurile teritoriale jude{ene, in prima zil,tcrdtoare a sdptdmAnii, la ora 16,00. Cifra
comunicatd de cdtre Direc(ia pentru Eviden{a Persoanelor qi Administrarea Bazelor de Date, prin
structurile teritoriale judetene, este utilizatd ca referinld pentru intreaga perioadd de timp pdn[ la
furnizarea unui nou set de date actualizate qi se transmite qi Serviciului de Telecomunica(ii Speciale.
(2) Constatarea incadrarii in limitele inciden{ei cumulate la 14 zile, astfel cum este calculatd la alin. (1), in
vederea punerii in aplicare a mdsurilor stabilite in prezenta hotdr6re, se realizeazd in maximum 48 de ore
de la atingerea acestora, prin hotdr6re a comitetului judefearVal municipiului Bucureqti pentru situalii de
urgenld, pebaza analizelor prezentate de direc(iile de sdndtate publicd judelene, respectiv a municipiului
Bucureqti, iar mdsurile se aplicd pentru o perioadd de 14 zile, urmdnd a fi reevaluate la finalul acesteia.
(3) Directriile de s[ndtate publicd judelene, respectiv a municipiului Bucureqti calculeazd.zilnic, pentru
fiecare localitate din zona de competen{d, inciden}a cumulatd a cazurilor la 14 zile, astfel cum este
calculatd potrivit dispoziliilor alin. (l), qi prezintd, comitetului jude(eanlal municipiului Bucureqti pentru
situalii de urgen(d analizarezultatdin cel mult24 de ore de la data constatdrii atingerii limitelor stabilite
in prezenta hotdrdre.
(4) Zilnic, pe baza rezultatelor testelor persoanelor nou - confirmate, gestionate in aplica(ia "corona forms", Serviciul de Telecomunicalii Speciale vaprezenta automat, la ora 10,00, pe platforma
"alerte.ms.ro", rezultatul calculului ratei de incidentd conform formulei prevdzute la alin. (l).

Art. 14. - ( 1) Respectarea aplicarii mdsurilor prevdzute la art. I pct. I se urmdreqte de cdtre Ministerul
Afacerilor Interne.
(2) Mdsurile prevdzute la art. 1 pct.2 - 6 se pun in aplicare de cdtre Ministerul Sdndtalii qi Ministerul
Tineretului r;i Sportului. Respe<;tarea aplic[rii acestor m[suri se urm[re;ite de c[tre Ministerul Afacerilor
Interne.
(3) Masurile prevdzute laart.l pct.7 - 13 se pun in aplicare de cdtre Ministerul Sandtd{ii qi Ministerul
Culturii. Respectarea aplic[rii acestor mdsuri se urmdreqte de cdtre Ministerul Afacerilor Interne.
(4) Masura prevdzutd laart.l pct. 14 se pune in aplicare de cdtre Ministerul SAnAtAfii qi Ministerul
Afacerilor Interne. Respectarea aplicdrii acestei mdsuri se urmdreqte de cdtre Ministerul Afacerilor
Interne.
(5) Respectarea aplicdrii mdsurilor prevdzute laart.l pct. 15 se urmdreqte de cdtre Ministerul Afacerilor
Interne.
(6) Mdsura prevdzutd la arI. 1 pct. 16 qi l7 se pune in aplicare de cdtre Ministerul SanAtaili qi, dupd caz,
de Ministerul Tineretului qi Sportului, Ministerul Mediului, Apelor qi Pddurilor sau Ministerul
Agriculturii qi Dezvoltdrii Rurale. Respectarea aplicdrii acestei mdsuri se urmdregte de cdtre Ministerul
Afacerilor Interne.
(7) Respectareaaplicdrii mdsurilor prevdzute laart.l pct. 18 - 32 qi 34 se urmdreqte de cdtre Ministerul
Afacerilor Interne.
(8) Mdsura prev[zutd la art. 1 pct. 33 se urmdregte de cdtre Ministerul Afacerilor Interne.
(9) Respectarea aplicdrii mdsurilor prevdzute laart.2 se urmdreqte de cdtre Ministerul Afacerilor Interne.
(10) Respectareaaplicdrii mdsurii prevdzute laarl.3 se urmdreqte de cdtre Ministerul SdndtAfii qi
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Mini sterul Afacerilor Interne.
(11 ) Respectarea aplicdrii mdsurilor prevdzute Iaafi.4 se urmf,re$te de cdtre Ministerul Transporturilor gi
Infrastructuri i qi Mini sterul Afacerilor Interne.
( 12) Mdsura prevdzutdla art".5 se pune in aplicare de cdtre Ministerul Afacerilor Interne.
( 13 ) Mdsuraprevdzutd.la afi.6 pct. 5 se pune in aplicare de cdtre Ministerul Sanatdlii. Ministerul
Economiei, Antreprenoriatului qi Turismului qi AutoritateaNafionald Sanitard Veterinard qi pentru
Siguranta Alimentelor. Respectarea aplicdrii mdsurilor prevdzute la art.6 se urmdreqte de cdtre Ministerul
Muncii qi Protecliei Sociale qi Ministerul Afacerilor Interne.
( l4) Respectarea aplicarii mdsurilor prevdzute la art- 7 se urmdreqte de cdtre Ministerul Muncii qi
Protectiei Sociale.
( 1 5) Mdsurile prevdzute la art.8 se pun in aplicare de cdtre Ministerul Transpotturilor qi Infrastructurii,
Ministerul Afacerilor Interne qi Ministerul SAnAtAUi. Respectarea aplicdrii acestor mdsuri se urmdreqte de
cdtre Ministerul Muncii qi Protec(iei Sociale qi Ministerul Afacerilor Interne.
(16) Respectarea aplicdrii m[surilor prevdzutelaaft. g pct. | - 4,9 gi l2 - 15 se urmdreqte de cdtre
Ministerul Muncii qi Protecliei Sociale gi Ministerul Afacerilor Interne.
( 17) Mdsurile prevdzute la art. 9 pct. 5 se pun in aplicare de cdtre Ministerul SAnAtAfli qi Ministerul
Afacerilor Interne. Respectarea aplicdrii acestor mdsuri se urmdregte de cdtre Ministerul Muncii qi
Protectiei Sociale gi Ministerul Afacerilor Interne.
( l8) Mdsurile prevdzute la art. 9 pct. 6,7 qi 1 I se pun in aplicare de cdtre Ministerul SdnAtAtii.
Respectarea aplicdrii acestor mdsuri se urmdreqte de cdtre Ministerul Muncii qi Protecliei Sociale qi
Ministerul Afacerilor Interne.
( I 9 ) Masurile prev6zute la art. 9 pct. 8 se pun in aplicare de cdtre Ministerul Economiei,
Antreprenoriatului qi Turismului gi Ministerul Sdndtd{ii. Respectarea aplicdrii mdsurilor prevdzute la art.9
pct. 8 se urmdreqte de cdtre Ministerul Muncii qi Protecliei Sociale qi Ministerul Afacerilor Interne.
(20) Masurile prevdzute la arl. 9 pct. 10 se pun in aplicare de cdtre Ministerul Tineretului qi Sportului qi
Ministerul Sdndtalii. Respectarea aplicdrii acestor mdsuri se urmdreqte de cdtre Ministerul Muncii gi
Protec{iei Sociale qi Ministerul Afacerilor Interne.
(21 ) Mdsurile prevdzute la art. 10 se pun in aplicare de cdtre Ministerul Educafiei qi Ministerul SandtSjii.
Respectarea aplicdrii acestor mdsuri se urmdreqte de cdtre Ministerul Muncii gi Protecfiei Sociale qi
Ministerul Afacerilor Interne.
(22) Respectarea aplicdrii mdsurilor prevdzute laart.l I se urmdreqte de catre Ministerul Muncii gi
Protec{iei Sociale qi Ministerul Afacerilor Interne.
(23) Mdsurile prevdzute la art. l2 se pun in aplicare de cdtre Ministerul Muncii qi Protec[iei Sociale.
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1. 10 septembrie 2021 - Rectificarea la Hotdrdrea Guvernului nr. 93212021, publicatd in Monitorul
Oficial nr.871 din 10 septembrie 2021.
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