Restricĩii impuse potrivit ratei de incienĩČ cumulate la 14 zile
conform H.G. nr. 1090-2021

MČsuri corespunzČtoare pentru RIC mai mare de 6 la 1000 de locuitori

În conformitate cu prevederile Ordinului Comun MS/MAI nr. 2.024/147/2021 pentru
completarea Ordinului ministrului sănătăĠii úi al ministrului afacerilor interne nr.
874/81/2020 privind instituirea obligativităĠii purtării măútii de protecĠie, a triajului
epidemiologic úi dezinfectarea obligatorie a mâinilor pentru prevenirea contaminării cu
virusul SARS-CoV-2, pe durata stării de alertă, În localităĠile în care incidenĠa cumulată la
14 zile este mai mare de 6/1.000 de locuitori se instituie obligativitatea purtării măútii de
protecĠie în toate spaĠiile publice deschise. Sunt exceptate de la obligativitatea purtării măútii
de protecĠie în spaĠiile publice deschise persoanele care desfăúoară activităĠi, inclusiv
sportive, în mod individual sau împreună cu persoanele cu care locuiesc. Alte excepĠii se pot
stabili, la propunerea direcĠiilor de sănătate publică judeĠene, respectiv a municipiului
Bucureúti, prin hotărâri ale comitetelor judeĠene, respectiv al municipiului Bucureúti pentru
situaĠii de urgenĠă.

Având în vedere cČ incidenĩa cumulatČ a cazurilor de îmbolnČviri cu virusul SARS-CoV-2
creɁte în mai multe localitČĩi din judeĩul BacČu, conform H.G. nr.1090/2021 s-a prelungit starea
de alertČ pe teritoriul României Ɂi se impune respectarea de noi mČsuri pentru prevenirea Ɂi
combaterea efectelor pandemiei de COVID-19.
¾ în spaɃiile închise sau deschise, competiɃiile sportive se pot desfČĂura:
numai în condiɃiile stabilite prin ordinul comun al ministrului tineretului Ăi sportului Ăi al
ministrului sČnČtČɃii, emis în temeiul art. 43 Ăi al art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020,
cu modificČrile Ăi completČrile ulterioare astfel:

o cu participarea spectatorilor pânČ la 50% din capacitatea maximČ a spaɄiului, cu
asigurarea unei distanɄe de minimum 1 metru între persoane Ăi cu purtarea mČĂtii
de protecɄie, dacČ incidenɄa cumulatČ la 14 zile în judeɄ/localitate este mai mare de
6/1.000 de locuitori. Participarea este permisČ doar pentru persoanele care sunt
vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 Ăi pentru care au trecut 10 zile de la
finalizarea schemei complete de vaccinare, respectiv persoanele care se aflČ în
perioada cuprinsČ între a 15-a zi Ăi a 180-a zi ulterioarČ confirmČrii infectČrii cu
virusul SARS-CoV-2;
o cantonamentele, antrenamentele Ăi competiɃiile sportive, activitČĩile de pregatire
fizicČ în bazine acoperite sau aflate în aer liber a sportivilor profesioniĂti,
legitimaɃi Ăi/sau de performanɃČ, activitČɃile de pregČtire fizicČ în spaɃii închise,
organizate pe teritoriul României, pot fi desfČĂurate numai în condiɃiile stabilite prin
ordinul comun al ministrului tineretului Ăi sportului Ăi al ministrului sČnČtČɃii, emis în
temeiul art. 43 Ăi al art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificČrile Ăi
completČrile ulterioare;
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¾ în cadrul instituɃiilor muzeale, bibliotecilor, librČriilor, cinematografelor, studiourilor
de producɃie de film Ăi audiovizualČ, instituɃiilor de spectacole Ăi/sau concerte, Ăcolilor
populare de artČ Ăi meserii, precum Ăi evenimentele culturale în aer liber
 sunt permise
numai în condiɃiile stabilite prin ordinul comun al ministrului culturii Ăi al ministrului
sČnČtČɃii, emis în temeiul art. 44 Ăi al art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu
modificČrile Ăi completČrile ulterioare astfel:
o cu participarea spectatorilor pânČ la 50% din capacitatea maximČ a spaɄiului, cu
asigurarea unei distanɄe de minimum 1 metru între persoane Ăi cu purtarea mČĂtii
de protecɄie, dacČ incidenɄa cumulatČ la 14 zile în judeɄ/localitate este mai mare
de 6/1.000 de locuitori. Participarea este permisČ doar pentru persoanele care
sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 Ăi pentru care au trecut 10 zile de
la finalizarea schemei complete de vaccinare, respectiv persoanele care se aflČ
în perioada cuprinsČ între a 15-a zi Ăi a 180-a zi ulterioarČ confirmČrii infectČrii
cu virusul SARS-CoV-2;
o organizarea Ăi desfČĂurarea activitČɄii instituɄiilor publice sau private de culturČ
care administreazČ spaɄii special destinate activitČɄilor cultural-artistice în aer
liber se pot realiza cu participarea spectatorilor pânČ la 50% din capacitatea
maximČ a spaɄiului, cu asigurarea unei distanɄe de minimum 1 metru între persoane
Ăi cu purtarea mČĂtii de protecɄie, dacČ incidenɄa cumulatČ la 14 zile în
judeɄ/localitate este mai mare de 6/1.000 de locuitori. Participarea este permisČ
doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 Ăi
pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare,
respectiv persoanele care se aflČ în perioada cuprinsČ între a 15-a zi Ăi a 180-a
zi ulterioarČ confirmČrii infectČrii cu virusul SARS-CoV-2;
o organizarea Ăi desfČĂurarea spectacolelor de tipul drive-in sunt


permise
x numai dacČ ocupanɄii unui autovehicul sunt membrii aceleiaĂi familii
sau reprezintČ grupuri de pânČ la 4 persoane, la nivelul
judeɄelor/localitČɄilor unde incidenɄa cumulatČ la 14 zile este mai
mare de 6/1.000 de locuitori. Participarea este permisČ doar
pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARSCoV2 Ăi pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei
complete de vaccinare, respectiv persoanele care se aflČ în
perioada cuprinsČ între a 15-a zi Ăi a 180-a zi ulterioarČ
confirmČrii infectČrii cu virusul SARS-CoV-2;

o organizarea Ăi desfČĂurarea în aer liber a spectacolelor, concertelor, festivalurilor
publice Ăi private sau a altor evenimente culturale sunt


permise
2



o cu participarea spectatorilor pânČ la 50% din capacitatea maximČ a spaɄiului, cu
purtarea mČĂtii de protecɄie, dacČ incidenɄa cumulatČ la 14 zile în judeɄ/localitate
este mai mare de 6/1.000 de locuitori. Participarea este permisČ doar pentru
persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 Ăi pentru care au
trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, respectiv
persoanele care se aflČ în perioada cuprinsČ între a 15-a zi Ăi a 180-a zi
ulterioarČ confirmČrii infectČrii cu virusul SARS-CoV-2;
¾ activitČɃile recreative Ăi sportive desfČĂurate în aer liber, se desfČĂoarČ
în condiɃiile stabilite prin ordin comun al ministrului sČnČtČɃii, dupČ caz, cu ministrul
tineretului Ăi sportului, ministrul mediului, apelor Ăi pČdurilor sau ministrul agriculturii Ăi
dezvoltČrii rurale Ɂi sunt:
 permise:
o cu participarea a cel mult 10 persoane care nu locuiesc împreunČ, în
judeɄele/localitČɄile unde incidenɄa cumulatČ la 14 zile este mai mare de 6/1.000
de locuitori. Participarea este permisČ doar pentru persoanele care sunt
vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 Ăi pentru care au trecut 10 zile de la
finalizarea schemei complete de vaccinare, respectiv persoanele care se aflČ în
perioada cuprinsČ între a 15-a zi Ăi a 180-a zi ulterioarČ confirmČrii infectČrii cu
virusul SARS-CoV-2;
¾ activitatea cultelor religioase, inclusiv slujbele Ăi rugČciunile colective, se desfČĂoarČ în
interiorul Ăi/sau în afara lČcaĂurilor de cult, cu respectarea regulilor de protecɃie
sanitarČ, stabilite prin ordinul comun al ministrului sČnČtČɃii Ăi al ministrului afacerilor
interne, emis în temeiul art. 45 Ăi al art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificČrile
Ăi completČrile ulterioare;
o organizarea de procesiuni Ăi/sau pelerinaje religioase este permisČ numai cu
respectarea regulilor de protecɃie sanitarČ, stabilite prin ordinul comun al
ministrului sČnČtČɃii Ăi al Secretariatului de Stat pentru Culte;
¾ organizarea de evenimente private (nunɃi, botezuri, mese festive)
 sunt permise:
o nunɄi, botezuri cu un numČr de participanɄi pânČ la 50% din capacitatea maximČ a
spaĩiului, dar nu mai mult de 200 de persoane, în interior sau în exterior, la nivelul
judeɄelor/localitČɄilor unde incidenɄa cumulatČ la 14 zile este mai mare de 6/1.000
de locuitori; Participarea este permisČ doar pentru persoanele care sunt
vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 Ăi pentru care au trecut 10 zile de la
finalizarea schemei complete de vaccinare, respectiv persoanele care se aflČ în
perioada cuprinsČ între a 15-a zi Ăi a 180-a zi ulterioarČ confirmČrii infectČrii
cu virusul SARS-CoV-2;
¾ cursuri de instruire Ăi workshopuri pentru adulɃi, inclusiv cele organizate pentru
implementarea proiectelor finanɃate din fonduri europene,
 sunt permise:
o cu un numČr de participanɄi de pânČ la 50% din capacitatea maximČ a spaĩiului în
interior sau în exterior, cu asigurarea unei suprafeɄe de minimum 2 mp pentru
fiecare persoanČ, cu purtarea mČĂtii de protecɄie Ăi cu respectarea normelor de
sČnČtate publicČ stabilite în ordinul ministrului sČnČtČɄii, dacČ incidenɄa cumulatČ la
14 zile în judeɄ/localitate este mai mare de 6/1.000 de locuitori. Participarea este
permisČ doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARSCoV2 Ăi pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de
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vaccinare, respectiv persoanele care se aflČ în perioada cuprinsČ între a 15-a zi
Ăi a 180-a zi ulterioarČ confirmČrii infectČrii cu virusul SARS-CoV-2;

¾ conferinɃe
 sunt permise
o cu un numČr de participanɄi de pânČ la 50% din capacitatea spaɄiului în interior sau
în exterior, cu asigurarea unei suprafeɄe de minimum 2 mp pentru fiecare persoanČ,
cu purtarea mČĂtii de protecɄie Ăi cu respectarea normelor de sČnČtate publicČ
stabilite în ordinul ministrului sČnČtČɄii, dacČ incidenɄa cumulatČ la 14 zile în
judeɄ/localitate este mai mare de 6/1.000 de locuitori. Participarea este permisČ
doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV2 Ăi
pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare,
respectiv persoanele care se aflČ în perioada cuprinsČ între a 15-a zi Ăi a 180-a
zi ulterioarČ confirmČrii infectČrii cu virusul SARS-CoV-2;
¾ mitinguri Ăi demonstraɃii în condiɃiile Legii nr. 60/1991, republicatČ, sunt
 permise:
o cu un numČr de participanɄi de maximum 100 de persoane ɂi cu purtarea mČɂtii de
protecĩie, dacČ incidenɄa cumulatČ la 14 zile în judeɄ/localitate este mai mare de
6/1.000 de locuitori. Participarea este permisČ doar pentru persoanele care sunt
vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 Ăi pentru care au trecut 10 zile de la
finalizarea schemei complete de vaccinare, respectiv persoanele care se aflČ în
perioada cuprinsČ între a 15-a zi Ăi a 180-a zi ulterioarČ confirmČrii infectČrii cu
virusul SARS-CoV-2

¾ activitČɃile de prevenire Ăi combatere a pestei porcine africane prin vânČtori colective
sunt premise dacČ pot participa cel mult 20 de persoane;
¾ activitatea restaurantelor Ăi a cafenelelor din interiorul hotelurilor, pensiunilor sau
altor unitČɃi de cazare, precum Ăi la terasele acestora (inclusiv activitČɃi în spaɃiile
publice închise care au un acoperiĂ, plafon sau tavan Ăi care sunt delimitate de cel puɃin 2
pereɃi, indiferent de natura acestora sau de caracterul temporar sau permanent)
 este permisČ
o doar pentru persoanele cazate în cadrul acestor unitČɃi în judeɃele/localitČɃile unde
este depČĂitČ incidenɃa de 3/1.000 de locuitori în ultimele 14 zile;
¾ activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfČĂoarČ activitČɃi de preparare,
comercializare Ăi consum al produselor alimentare Ăi/sau bČuturilor alcoolice Ăi
nealcoolice, de tipul restaurantelor Ăi cafenelelor, în interiorul clČdirilor, precum Ăi la
terase (inclusiv activitČɃi în spaɃiile publice închise care au un acoperiĂ, plafon sau tavan
Ăi care sunt delimitate de cel puɃin 2 pereɃi, indiferent de natura acestora sau de caracterul
temporar sau permanent) se desfČɁoarČ
numai cu respectarea obligaɃiilor stabilite prin ordin al ministrului sČnČtČɃii Ăi al ministrului
economiei, antreprenoriatului Ăi turismului, emis în temeiul art. 71 alin. (2) din Legea nr.
55/2020, cu modificČrile Ăi completČrile ulterioare astfel:
 este permisČ
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o pânČ la 50% din capacitatea maximČ a spaɄiului în intervalul orar 5,00-24,00 în
judeɄele/localitČɄile unde incidenɄa cumulatČ la 14 zile este mai mare de 6/1.000
de locuitori. Participarea este permisČ doar pentru persoanele care sunt
vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 Ăi pentru care au trecut 10 zile de la
finalizarea schemei complete de vaccinare, respectiv persoanele care se aflČ
în perioada cuprinsČ între a 15-a zi Ăi a 180-a zi ulterioarČ confirmČrii
infectČrii cu virusul SARS-CoV-2,
În cazul restricĩionČrii sau închiderii activitČĩii, se permit prepararea hranei Ăi
comercializarea produselor alimentare Ăi bČuturilor alcoolice Ăi nealcoolice care nu se
consumČ în spaɃiile respective;
¾ activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfČĂoarČ activitČɃi de preparare,
comercializare Ăi consum al produselor alimentare Ăi/sau bČuturilor alcoolice Ăi
nealcoolice în interiorul centrelor comerciale (inclusiv activitČɃi în spaɃiile publice
închise care au un acoperiĂ, plafon sau tavan Ăi care sunt delimitate de cel puɃin 2 pereɃi,
indiferent de natura acestora sau de caracterul temporar sau permanent) se desfČɁoarČ
numai cu respectarea obligaɃiilor stabilite prin ordin al ministrului sČnČtČɃii Ăi al ministrului
economiei, antreprenoriatului Ăi turismului, emis în temeiul art. 71 alin. (2) din Legea nr.
55/2020, cu modificČrile Ăi completČrile ulterioare astfel:
 este permisČ numai în zonele de consum delimitate faɄČ de restul
spaɄiului public Ăi amenajate în acest scop, în judeɄele/localitČɄile unde
incidenɄa cumulatČ la 14 zile este mai mare de 6/1.000 de locuitori pânČ la
50% din capacitatea maximČ a zonelor. Accesul în zonele de consum astfel
delimitate Ăi amenajate este permis doar pentru persoanele care sunt
vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 Ăi pentru care au trecut 10 zile
de la finalizarea schemei complete de vaccinare, respectiv persoanele
care se aflČ în perioada cuprinsČ între a 15-a zi Ăi a 180-a zi ulterioarČ
confirmČrii infectČrii cu virusul SARS-CoV-2;

În cazul restricĩionČrii sau închiderii activitČĩii, se permit prepararea hranei Ăi
comercializarea produselor alimentare Ăi bČuturilor alcoolice Ăi nealcoolice care nu se
consumČ în spaɃiile respective;
¾ activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfČĂoarČ activitČɃi de preparare,
comercializare Ăi consum al produselor alimentare Ăi bČuturilor alcoolice Ăi nealcoolice
în spaɃiile special destinate dispuse în exteriorul clČdirilor, în aer liber (altele decât
spaɃiile publice închise care au un acoperiĂ, plafon sau tavan Ăi care sunt delimitate de cel
puɃin 2 pereɃi, indiferent de natura acestora sau de caracterul temporar sau permanent)
 sunt permise cu respectarea mČsurilor de protecɃie sanitarČ stabilite prin
ordin comun al ministrului sČnČtČɃii, al ministrului economiei,
antreprenoriatului Ăi turismului Ăi al preĂedintelui AutoritČɃii NaɃionale
Sanitare Veterinare Ăi pentru SiguranɃa Alimentelor, emis în temeiul art. 71
alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificČrile Ăi completČrile ulterioare;
¾ activitatea în baruri, cluburi Ăi discoteci
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este interzisČ la nivelul judeɄelor/localitČɄilor unde incidenɄa cumulatČ la
14 zile este mai mare de 6/1.000 de locuitori;

¾ activitatea operatorilor economici care desfČĂoarČ activitČɃi de comerɃ/prestČri de
servicii în spaɃii închise Ăi/sau deschise, publice Ăi/sau private
 este permisČ
o în zilele de vineri, sâmbČtČ Ăi duminicČ în intervalul orar 5,00-22,00, în toate
localitČɄile unde incidenɄa cumulatČ la 14 zile este mai mare de 6/1.000 de
locuitori Ăi mai micČ sau egalČ cu 7,5/1.000 de locuitori; mČsurile nu se mai
aplicČ dacČ incidenɄa cumulatČ la 14 zile este mai micČ sau egalČ cu 5,5/1.000 de
locuitori;
o în intervalul orar 5,00-22,00, în toate localitČɃile unde incidenɃa cumulatČ la 14
zile este mai mare de 7,5/1.000 de locuitori; mČsurile nu se mai aplicČ dacČ
incidenɃa cumulatČ la 14 zile este mai micČ sau egalČ cu 7/1.000 de locuitori;
o în intervalul orar 22,00-5,00, doar în relaɃia cu operatorii economici cu activitate
de livrare la domiciliu;
o unitČɃile farmaceutice, benzinČriile, operatorii economici cu activitate de
livrare la domiciliu, precum Ăi operatorii economici din domeniul transportului
rutier de persoane Ăi rutier de mČrfuri îĂi pot desfČĂura activitatea în regim
normal de muncČ, cu respectarea normelor de protecɃie sanitarČ;

¾ activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfČĂoarČ activitatea în spaɃii
închise în domeniul sČlilor de sport Ăi/sau fitness
se desfČɁoarČ cu respectarea normelor de prevenire stabilite prin ordinul comun al
ministrului tineretului Ăi sportului Ăi al ministrului sČnČtČɃii, emis în temeiul art. 71 alin.
(2) din Legea nr. 55/2020, cu modificČrile Ăi completČrile ulterioare, astfel:
 este permisČ
o fČrČ a depČĂi 50% din capacitatea maximČ a spaɄiului cu asigurarea unei suprafeɄe
de minimum 7 mp pentru fiecare persoanČ, în judeɄele/localitČɄile unde incidenɄa
cumulatČ la 14 zile este mai mare de 6/1.000 de locuitori. Participarea este
permisČ doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARSCoV-2 Ăi pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de
vaccinare, respectiv persoanele care se aflČ în perioada cuprinsČ între a 15-a
zi Ăi a 180-a zi ulterioarČ confirmČrii infectČrii cu virusul SARS-CoV-2;
¾ activitatea cu publicul a operatorilor economici licenɃiaɃi în domeniul jocurilor de
noroc
 este permisČ
o pânČ la 50% din capacitatea maximČ a spaɄiului în judeɄele/localitČɄile unde
incidenɄa cumulatČ la 14 zile este mai mare de 6/1.000 de locuitori. Participarea
este permisČ doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului
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SARS-CoV-2 Ăi pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete
de vaccinare, respectiv persoanele care se aflČ în perioada cuprinsČ între a 15a zi Ăi a 180-a zi ulterioarČ confirmČrii infectČrii cu virusul SARS-CoV-2;
La intrarea în sediu se asigurČ în mod obligatoriu, triajul epidemiologic Ăi
dezinfectarea obligatorie a mâinilor, atât pentru personalul propriu, cât Ăi
pentru vizitatori, în condiɃiile stabilite prin ordinul comun al ministrului
sČnČtČɃii Ăi al ministrului afacerilor interne, emis în temeiul art. 13 Ăi al art.
71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificČrile Ăi completČrile ulterioare;
¾ operatorii economici care desfČĂoarČ activitČɃi de jocuri de noroc, îngrijire personalČ,
primire turisticČ cu funcɃiuni de cazare, precum Ăi activitČɃi de lucru în birouri cu spaɃii
comune în sistem deschis au obligaĩia de a respecta normele de prevenire stabilite prin
ordinul comun al ministrului economiei, antreprenoriatului Ăi turismului Ăi al ministrului
sČnČtČɃii, emis în temeiul art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificČrile Ăi
completČrile ulterioare, în baza cČruia îĂi pot desfČĂura activitatea;
¾ activitatea la nivelul cabinetelor stomatologice Ăi unitČɃilor sanitare non-COVID se
desfČɁoarČ în condiɃiile stabilite prin ordinul ministrului sČnČtČɃii, emis în temeiul art. 71
alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificČrile Ăi completČrile ulterioare;
¾ activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfČĂoarČ activitČɃi de
administrare a piscinelor interioare
 este permisČ
o fČrČ a depČĂi 50% din capacitatea maximČ a spaɄiului în judeɄele/localitČɄile
unde incidenɄa cumulatČ la 14 zile este mai mare de 6/1.000 de locuitori.
Participarea este permisČ doar pentru persoanele care sunt vaccinate
împotriva virusului SARS-CoV2 Ăi pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea
schemei complete de vaccinare, respectiv persoanele care se aflČ în perioada
cuprinsČ între a 15-a zi Ăi a 180-a zi ulterioarČ confirmČrii infectČrii cu virusul
SARS-CoV-2;
¾ operatorii economici care desfČĂoarČ activitČɃi de administrare a Ătrandurilor exterioare,
a piscinelor exterioare au obligaĩia de a respecta normele de prevenire stabilite prin
ordinul comun al ministrului tineretului Ăi sportului Ăi al ministrului sČnČtČɃii, emis în
temeiul art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificČrile Ăi completČrile ulterioare;
¾ operatorii economici care desfČĂoarČ activitČɃi de tratament balnear au obligaĩia de a
respecta normele de prevenire stabilite prin ordinul ministrului sČnČtČɃii, emis în temeiul
art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificČrile Ăi completČrile ulterioare;
¾ activitatea operatorilor economici care administreazČ locuri de joacČ pentru copii în
spaɃii închise
 este permisČ
o fČrČ a depČĂi 50% din capacitatea maximČ a spaɄiului Ăi în intervalul orar 5,0024,00 în judeɄele/localitČɄile unde incidenɄa cumulatČ la 14 zile este mai mare de
6/1.000 de locuitori. Participarea este permisČ doar pentru persoanele care
sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 Ăi pentru care au trecut 10 zile
de la finalizarea schemei complete de vaccinare, respectiv persoanele care se
aflČ în perioada cuprinsČ între a 15-a zi Ăi a 180-a zi ulterioarČ confirmČrii
infectČrii cu virusul SARS-CoV-2;
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¾ activitatea operatorilor economici care administreazČ sČli de jocuri
 este permisČ
o fČrČ a depČĂi 50% din capacitatea maximČ a spaɄiului în intervalul orar 5,00-2,00
în judeɄele/localitČɄile unde incidenɄa cumulatČ la 14 zile este mai mare de
6/1.000 de locuitori. Participarea este permisČ doar pentru persoanele care
sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 Ăi pentru care au trecut 10 zile
de la finalizarea schemei complete de vaccinare, respectiv persoanele care se
aflČ în perioada cuprinsČ între a 15-a zi Ăi a 180-a zi ulterioarČ confirmČrii
infectČrii cu virusul SARS-CoV-2;
¾ activitatea în creĂe Ăi after-school-uri este permisČ numai cu respectarea condiɃiilor
stabilite prin ordin comun al ministrului educaɃiei, al ministrului muncii Ăi protecɃiei sociale
Ăi al ministrului sČnČtČɃii, emis în temeiul art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu
modificČrile Ăi completČrile ulterioare;
¾ activitatea unitČɃilor/instituɃiilor de învČɃČmânt este permisČ cu activitČɃi didactice Ăi
alte activitČɃi specifice, precum Ăi cu organizarea Ăi desfČĂurarea examenelor pentru
elevi/studenɃi, cadre didactice, în condiɃiile respectČrii mČsurilor de prevenire, stabilite
prin ordin comun al ministrului educaɃiei Ăi al ministrului sČnČtČɃii, emis în temeiul art. 71
alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificČrile Ăi completČrile ulterioare;
o la apariɃia a 3 cazuri de infectare cu virusul SARS-CoV-2 într-un interval de 7 zile
consecutive, în spaɃiile destinate cazČrii elevilor sau studenɃilor, se instituie
mČsura închiderii clČdirii pentru o perioadČ de 14 zile. Pentru elevii/studenɃii
care nu au posibilitatea deplasČrii la domiciliu sau o altČ locaɃie se asigurČ de cČtre
unitatea/instituɃia de învČɃČmânt responsabilČ cazarea în condiɃii de carantinČ,
precum Ăi mČsurile necesare pentru sprijinirea asigurČrii necesitČɃilor de bazČ;
¾ activitatea pieɃelor agroalimentare, inclusiv a pieɃelor volante, a târgurilor, a
bâlciurilor Ăi a talciocurilor, se desfČĂoarČ în condiɃiile stabilite prin ordin comun al
ministrului dezvoltČrii, lucrČrilor publice Ăi administraɃiei, al ministrului agriculturii Ăi
dezvoltČrii rurale, al ministrului sČnČtČɃii Ăi al ministrului muncii Ăi protecɃiei sociale;
¾ activitatea de transport aerian, feroviar, rutier, naval, intern Ɂi internaĩional de
mČrfuri se desfČɁoarČ cu respectarea normelor de igienČ Ɂi protecĩie sanitarČ Ɂi în baza
ordinului comun al ministrului transporturilor Ăi infrastructurii, al ministrului afacerilor
interne Ăi al ministrului sČnČtČɃii, emis în temeiul art. 32, 33 Ăi al art. 71 alin. (2) din Legea
nr. 55/2020, cu modificČrile Ăi completČrile ulterioare;
¾ organizarea Ăi desfČĂurarea de cČtre instituɃiile cu atribuɃii în domeniul apČrČrii
naɃionale, ordinii Ăi siguranɃei publice, în aer liber, a activitČɃilor specifice, este permisČ
sub supravegherea unui medic epidemiolog;
¾ organizarea Ăi desfČĂurarea activitČɃilor specifice din domeniul diplomatic, inclusiv la
sediile misiunilor diplomatice Ăi oficiilor consulare acreditate în România, este permisČ
cu asigurarea unei suprafeĩe de minimum 4 mp pentru fiecare persoanČ participantČ Ăi
respectarea regulilor de protecɃie sanitarČ;
¾ organizarea activitČɃii la locul de muncČ se va realiza cu respectarea prevederilor legale
emise de autoritČɃile competente în ceea ce priveĂte prevenirea contaminČrii cu virusul
SARS-CoV-2 Ăi pentru asigurarea securitČɃii Ăi sČnČtČɃii în muncČ a lucrČtorilor, Ƀinând cont
Ăi de gradul de vaccinare a angajaɃilor de la acel loc de muncČ, atestat prin certificat de
vaccinare împotriva virusului SARS-CoV-2 prezentat de salariaɃii pentru care au trecut 10
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zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, precum Ăi de numČrul de angajaɃi
care se aflČ în perioada cuprinsČ între a 15-a zi Ăi a 180-a zi ulterioarČ confirmČrii infectČrii
cu virusul SARS-CoV-2 Ăi care deɃin Ăi prezintČ angajatorului adeverinɃČ eliberatČ de
medicul de familie;
o organizarea muncii la domiciliu sau în regim de telemuncČ, acolo unde specificul
activitČɃii permite, se face în condiɃiile art. 5 alin. (2) lit. d) Ăi alin. (3) lit. f) Ăi art.
17 din Legea nr. 55/2020, cu modificČrile Ăi completČrile ulterioare, în condiɃiile
art. 108-110 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicatČ, cu modificČrile Ăi
completČrile ulterioare, precum Ăi ale celor stabilite prin Legea nr. 81/2018 privind
reglementarea activitČɃii de telemuncČ, cu modificČrile Ăi completČrile ulterioare;
o dacČ nu este posibilČ munca la domiciliu sau telemunca, angajatorii din sistemul
privat, autoritČɃile Ăi instituɃiile publice centrale Ăi locale, indiferent de modul
de finanɃare Ăi subordonare, precum Ăi regiile autonome, societČɃile naɃionale,
companiile naɃionale Ăi societČɃile la care capitalul social este deɃinut integral
sau majoritar de stat ori de o unitate administrativ-teritorialČ, având un numČr
mai mare de 50 de salariaɃi, au obligaɃia organizČrii programului de lucru astfel
încât personalul sČ fie împČrɃit în grupe care sČ înceapČ, respectiv sČ termine
activitatea la o diferenɃČ de cel puɃin o orČ;
ATENĨIE :
9 În toate localitČɄile unde incidenɄa cumulatČ la 14 zile este mai mare de 6/1.000
de locuitori Ăi mai micČ sau egalČ cu 7,5/1.000 de locuitori se interzice circulaɄia
persoanelor în afara locuinɄei/gospodČriei în zilele de vineri, sâmbČtČ Ăi duminicČ
în intervalul orar 20,00-5,00, cu excepĩiile prevČzute la art. 2 pct. 1 din anexa 3
la H.G. 932/2021, modificatČ prin H.G. 990 ɂi 1015/2021. MČsurile nu se mai aplicČ
dacČ incidenɄa cumulatČ la 14 zile este mai micČ sau egalČ cu 5,5/1.000 de locuitori.
MČsurile nu se aplicČ persoanelor care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 Ăi pentru
care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, persoanelor care se aflČ
în perioada cuprinsČ între a 15-a zi Ăi a 180-a zi ulterioarČ confirmČrii infectČrii cu virusul
SARS-CoV-2 Ăi care fac dovada îndeplinirii acestei condiɄii prin intermediul certificatului de
vaccinare, pe suport hârtie sau în format electronic, sau al certificatului digital al Uniunii
Europene privind COVID-19 ɂi nici persoanelor fizice provenite din state ale cČror autoritČɄi
nu emit certificate digitale ale Uniunii Europene privind COVID-19 sau documente compatibile
cu aceste certificate, vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 Ăi pentru care au trecut 10 zile
de la finalizarea schemei complete de vaccinare, respectiv persoanelor care se aflČ în perioada
cuprinsČ între a 15-a zi Ăi a 180-a zi ulterioarČ confirmČrii infectČrii cu virusul SARS-CoV-2
Ăi care fac dovada îndeplinirii acestei condiɄii prin documente, pe suport hârtie sau în format
electronic, care sČ ateste vaccinarea acestora.
9 În toate localitČɃile unde incidenɃa cumulatČ la 14 zile depČĂeĂte 7,5/1.000 de
locuitori se interzice circulaɃia persoanelor în afara locuinɃei/gospodČriei în
intervalul orar 20,00-5,00, cu excepĩiile prevČzute la art. 2 pct. 2 din anexa 3 la
H.G. 932/2021, modificatČ prin H.G. 990 Ɂi 1015/2021. MČsurile nu se mai aplicČ
dacČ incidenɃa cumulatČ la 14 zile este mai micČ sau egalČ cu 7/1.000 de locuitori.
MČsurile nu se aplicČ persoanelor care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 Ăi pentru
care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, persoanelor care se aflČ
în perioada cuprinsČ între a 15-a zi Ăi a 180-a zi ulterioarČ confirmČrii infectČrii cu virusul
SARS-CoV-2 Ăi care fac dovada îndeplinirii acestei condiɃii prin intermediul certificatului de
vaccinare, pe suport hârtie sau în format electronic, sau al certificatului digital al Uniunii
Europene privind COVID-19 Ɂi nici persoanelor fizice provenite din state ale cČror autoritČɃi
nu emit certificate digitale ale Uniunii Europene privind COVID-19 sau documente compatibile
cu aceste certificate, vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 Ăi pentru care au trecut 10 zile
de la finalizarea schemei complete de vaccinare, respectiv persoanelor care se aflČ în perioada
cuprinsČ între a 15-a zi Ăi a 180-a zi ulterioarČ confirmČrii infectČrii cu virusul SARS-CoV-2 Ăi
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care fac dovada îndeplinirii acestei condiɃii prin documente, pe suport hârtie sau în format
electronic, care sČ ateste vaccinarea acestora.
EXCEPĨII :
¾ deplasarea în interes profesional (cu legitimaĩie de serviciu/adeverinĩČ de la
angajator/declaraĩie pe propria rČspundere completatČ în prealabil) ;
¾ deplasarea pentru asistenĩČ medicalČ (declaraĩie pe propria rČspundere completatČ în
prealabil) ;
¾ deplasČri în afara localitČĩilor, în tranzit, doveditČ cu bilet sau cu orice altČ modalitate
de achitare a cČlČtoriei (declaraĩie pe propria rČspundere completatČ în prealabil) ;
¾ deplasarea din motive justificate (îngrijire/însoĩire copil, asistenĩČ persoane vârstnice,
bolnave sau cu dizabilitČĩi, decesul unui membru de familie) – (declaraĩie pe propria
rČspundere completatČ în prealabil) .
9 Obligaĩia de a prezenta rezultatul negativ al unui test RT PCR pentru oinfecĩia cu
virusul SARS-CoV-2, nu mai vechi de 72 de ore, sau rezultatul negativ certificat al unui
test antigen rapid pentru infecĩia cu virusul SARS-CoV-2, nu mai vechi de 48 de ore, nu
se aplicČ în cazul persoanelor care au vârsta mai micČ sau egalČ cu 12 ani.
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