PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FĂLTICENI

COMITETUL LOCAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ FĂLTICENI

HOTĂRÂREA NR. 9
din 04.10.2021

A COMITETULUI LOCAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ FĂLTICENI
Având în vedere Hotărârea Guvernului României nr. 932/09.09.2021 privind prelungirea stării
de alertă pe teritoriul României începând cu data de 10.09.2021, precum și stabilirea măsurilor care se
aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, publicată
în M.Of. nr. 866/09.09.2021, modificată și completată, se convoacă în regim de urgență membrii
Comitetului Local pentru Situații de Urgență al municipiului Fălticeni, conform Anexei nr. 1 la HCL nr.
274 din 14.05.2021.
Luând în considerare planul de măsuri extras din H.G. nr. 1050/02.10.2021 și aprobat în cadrul
ședinței de convocare în regim de urgență a Comitetului Local pentru Situații de Urgență al municipiului
Fălticeni din 04.10.2021,
și având în vedere:

- Hotărârea Guvernului României nr. 1050/02.10.2021 pentru modificarea anexelor nr. 2 și 3 la
Hotărârea Guvernului nr. 932/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României
începând cu data de 10 septembrie 2021, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe
durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, publicată
în M.Of. nr. 943/02.10.2021;
- O.U.G. nr. 21/15.04.2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență,
aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 15/2005;
- H.G. nr. 557/2016 privind Managementul tipurilor de risc;
- Ordinul Prefectului județului Suceava nr. 150 din 15.03.2021 privind reorganizarea și
funcționarea Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Suceava;
- Hotărârea Guvernului României nr. 932/09.09.2021 privind prelungirea stării de alertă pe
teritoriul României începând cu data de 10.09.2021, precum și stabilirea măsurilor care se
aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;
- Hotărârea Guvernului României nr. 990 din 17.09.2021 pentru modificarea anexelor nr. 2 și 3
la Hotărârea Guvernului României nr. 932 din 09.09.2021 privind prelungirea stării de alertă
pe teritoriul României începând cu data de 10.09.2021, precum și stabilirea măsurilor care se
aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19.
Art. 1 Începând cu data de 05.10.2021 pe raza administrativ-teritorială municipiului Fălticeni,
se aplică măsurile prevederilor legislative mai sus menționate și specificate mai jos.
Art. 2 În intervalul 05.10.2021 - 18.10.2021 în cadrul unității administrativ-teritoriale datorită
depășirii pragului de incidență de 6/1000 de locuitori se vor respecta toate măsurile restrictive
conform H.G nr. nr. 932/09.09.2021 privind prelungirea stării de alertă, publicată în M.Of. nr.
866/09.09.2021, modificată și completată, respectiv Hotărârea nr. 171 din 03.10.2021 a
Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Suceava.

«Extras din

HOTARÂRE nr. 1050 din 2 octombrie 2021 pentru modificarea anexelor nr. 2 și 3 la
Hotărârea Guvernului nr. 932/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul
României începând cu data de 10 septembrie 2021, precum și stabilirea măsurilor care se

aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID19, publicată în M.Of. partea I, nr. 943 din 02.10.2021. »
Articol unic
Anexele nr. 2 și 3 la Hotărârea Guvernului nr. 932/2021 privind prelungirea stării de alertă pe
teritoriul României începând cu data de 10 septembrie 2021, precum și stabilirea masurilor care se
aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, publicată
în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 866 din 9 septembrie 2021, cu modificările și completările
ulterioare, se modifică după cum urmează:
Art. 1 (anexa nr. 3)
În condițiile art. 5 alin. (3) lit. a) din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea
și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările și completările ulterioare, se stabilesc
următoarele măsuri:
1. pentru prevenirea răspândirii infecțiilor cu virusul SARS-CoV-2 sunt interzise organizarea și
desfășurarea de mitinguri, demonstrații, procesiuni, concerte sau alte tipuri de întruniri în spații
deschise, precum și a întrunirilor de natura activităților culturale, științifice, artistice, sportive sau de
divertisment în spații închise, cu excepția celor organizate și desfășurate potrivit pct. 2-49;
2. activitățile de pregătire fizică în cadrul structurilor și bazelor sportive, definite conform
Legii educației fizice și sportului nr. 69/2000, cu modificările și completările ulterioare, constând în
cantonamente, antrenamente și competiții sportive organizate pe teritoriul României, pot fi
desfășurate numai în condițiile stabilite prin ordinul comun al ministrului tineretului și sportului și al
ministrului sănătății, emis în temeiul art. 43 și al art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu
modificările și completările ulterioare;
3. în spațiile închise sau deschise, competițiile sportive se pot desfășura pe teritoriul
României cu participarea spectatorilor până la 50% din capacitatea maximă a spațiului, cu
asigurarea unei distanțe de minimum 1 metru între persoane, dacă incidența cumulată la 14 zile
în județ/localitate este mai mare de 2/1.000 de locuitori și mai mică sau egală cu
3/1.000 de locuitori. Participarea este permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate
împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de
vaccinare, persoanele care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul
SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid
pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore, respectiv persoanele care se află
în perioada cuprinsa între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV2, în condițiile stabilite prin ordinul comun al ministrului tineretului și sportului și al ministrului
sănătății, emis în temeiul art. 43 și al art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările și
completările ulterioare;
4. în spațiile închise sau deschise, competițiile sportive se pot desfășura pe teritoriul
României cu participarea spectatorilor până la 75% din capacitatea maximă a spațiului, cu
asigurarea unei distanțe de minimum 1 metru între persoane, dacă incidența cumulată la 14
zile în județ/localitate este mai mică sau egală cu 2/1.000 de locuitori. Participarea este
permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care
au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, persoanele care prezintă rezultatul
negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau
rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai
vechi de 48 de ore, respectiv persoanele care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a
zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2, în condițiile stabilite prin ordinul comun al
ministrului tineretului și sportului și al ministrului sănătății, emis în temeiul art. 43 și al art. 71 alin.
(2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările și completările ulterioare;
5. în spațiile închise sau deschise, competițiile sportive se pot desfășura pe teritoriul României
cu participarea spectatorilor până la 30% din capacitatea maximă a spațiului, cu
asigurarea unei distanțe de minimum 1 metru între persoane și cu purtarea măștii de protecție,
dacă incidența cumulată la 14 zile în județ/localitate este mai mare de 3/1.000 de locuitori și mai
mică sau egală cu 6/1.000 de locuitori. Participarea este permisă doar pentru persoanele care sunt
vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei
complete de vaccinare, persoanele care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru
infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test

antigen rapid pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore, respectiv persoanele
care se află în perioada cuprinsa între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioara confirmării infectării cu virusul
SARS-CoV-2, în condițiile stabilite prin ordinul comun al ministrului tineretului și sportului și al
ministrului sănătății, emis în temeiul art. 43 și al art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu
modificările și completările ulterioare;
6. în spațiile închise sau deschise, competițiile sportive se pot desfășura pe teritoriul României
cu participarea spectatorilor până la 50% din capacitatea maximă a spațiului, cu
asigurarea unei distanțe de minimum 1 metru între persoane și cu purtarea măștii de protecție,
dacă incidența cumulată la 14 zile în județ/localitate este mai mare de 6/1.000 de locuitori.
Participarea este permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, respectiv
persoanele care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioara confirmării
infectării cu virusul SARS-CoV-2, în condițiile stabilite prin ordinul comun al ministrului tineretului și
sportului și al ministrului sănătății, emis în temeiul art. 43 și al art. 71 alin. (2) din Legea nr.
55/2020, cu modificările și completările ulterioare;
7. în condițiile pct. 2 se permite desfășurarea de către sportivii profesioniști, legitimați
și/sau de performanță a activităților de pregătire fizica în bazine acoperite sau aflate în
aer liber, iar activitățile de pregătire fizică în spații închise sunt permise în condițiile stabilite prin
ordinul comun al ministrului tineretului și sportului și al ministrului sănătății, emis în temeiul art. 43
și al art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările și completările ulterioare;
8. activitățile instituțiilor muzeale, bibliotecilor, librăriilor, cinematografelor, studiourilor
de producție de film și audiovizuala, instituțiilor de spectacole si/sau concerte, școlilor
populare de arta și meserii, precum și evenimentele culturale în aer liber se pot desfășura
numai în condițiile stabilite prin ordinul comun al ministrului culturii și al ministrului sănătății, emis în
temeiul art. 44 și al art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările și completările ulterioare;
9. în condițiile pct. 8, organizarea și desfășurarea activității în cadrul cinematografelor,
instituțiilor de spectacole și/sau concerte sunt permise cu participarea publicului până
la 70% din capacitatea maximă a spațiului și cu purtarea măștii de protecție, dacă incidența
cumulată la 14 zile în județ/localitate este mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori;
10. în condițiile pct. 8, organizarea și desfășurarea activității în cadrul cinematografelor,
instituțiilor de spectacole si/sau concerte sunt permise cu participarea publicului până
la 50% din capacitatea maximă a spațiului și cu purtarea măștii de protecție, dacă incidența
cumulată la 14 zile în județ/localitate este mai mare de 3/1.000 de locuitori și mai mică sau
egală cu 6/1.000 de locuitori. Participarea este permisă doar pentru persoanele care sunt
vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei
complete de vaccinare, persoanele care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru
infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test
antigen rapid pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore, respectiv persoanele
care se află în perioada cuprinsa între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioara confirmării infectării cu virusul
SARS-CoV-2, în condițiile stabilite prin ordinul comun al ministrului culturii și al ministrului sănătății,
emis în temeiul art. 44 și al art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările și completările
ulterioare;
11. în condițiile pct. 8, organizarea și desfășurarea activității în cadrul cinematografelor,
instituțiilor de spectacole și/sau concerte sunt permise cu participarea publicului până
la 50% din capacitatea maximă a spațiului și cu purtarea măștii de protecție, dacă incidența
cumulată la 14 zile în județ/localitate este mai mare de 6/1.000 de locuitori. Participarea este
permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care
au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, respectiv persoanele care se află
în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioara confirmării infectării cu virusul SARS-CoV2, în condițiile stabilite prin ordinul comun al ministrului culturii și al ministrului sănătății, emis în
temeiul art. 44 și al art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările și completările ulterioare;
12. în condițiile pct. 8, la nivelul județelor/localităților unde incidența cumulată la 14 zile este mai mare
de 2/1.000 de locuitori și mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori, organizarea și
desfășurarea în aer liber a spectacolelor, concertelor, festivalurilor publice și private sau
a altor evenimente culturale sunt permise numai cu participarea a cel mult 2.500 de spectatori
și cu purtarea măștii de protecție. Participarea este permisă doar pentru persoanele care sunt
vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei

complete de vaccinare, persoanele care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru
infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test
antigen rapid pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore, respectiv persoanele
care se află în perioada cuprinsa între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioara confirmării infectării cu virusul
SARS-CoV-2, în condițiile stabilite prin ordinul comun al ministrului culturii și al ministrului sănătății,
emis în temeiul art. 44 și al art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările și completările
ulterioare;
13. în condițiile pct. 8, la nivelul județelor/ localităților unde incidența cumulată la 14 zile este
mai mică sau egală cu 2/1.000 de locuitori, organizarea și desfășurarea în aer liber a
spectacolelor, concertelor, festivalurilor publice și private sau a altor evenimente
culturale sunt permise cu participarea a cel mult 75.000 de spectatori și cu purtarea măștii de
protecție. Participarea este permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului
SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare,
persoanele care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecția
cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore, respectiv persoanele care se află în perioada
cuprinsa între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioara confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2, în
condițiile stabilite prin ordinul comun al ministrului culturii și al ministrului sănătății, emis în temeiul
art. 44 și al art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările și completările ulterioare;
14. în condițiile pct. 8, la nivelul județelor/localităților unde incidența cumulată la 14 zile este mai
mare de 3/1.000 de locuitori și mai mică sau egală cu 6/1.000 de locuitori, organizarea și
desfășurarea în aer liber a spectacolelor, concertelor, festivalurilor publice și private sau
a altor evenimente culturăle sunt permise cu participarea a cel mult 1.000 de spectatori
și cu purtarea măștii de protecție. Participarea este permisă doar pentru persoanele care sunt
vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei
complete de vaccinare, persoanele care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru
infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test
antigen rapid pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore, respectiv persoanele
care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul
SARS-CoV-2, în condițiile stabilite prin ordinul comun al ministrului culturii și al ministrului sănătății,
emis în temeiul art. 44 și al art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările și completările
ulterioare;
15. în condițiile pct. 8, organizarea și desfășurarea activității instituțiilor publice sau
private de cultură care administrează spații special destinate activităților culturalartistice în aer liber sunt permise cu participarea publicului până la 50% din capacitatea
maximă a spațiului, cu asigurarea unei distanțe de minimum 1 metru între persoane și cu
purtarea măștii de protecție, dacă incidența cumulată la 14 zile în județ/localitate este mai mare
de 6/1.000 de locuitori. Participarea este permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate
împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de
vaccinare, respectiv persoanele care se află în perioada cuprinsa între a 15-a zi și a 180-a zi
ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2, în condițiile stabilite prin ordinul comun al
ministrului culturii și al ministrului sănătății, emis în temeiul art. 44 și al art. 71 alin. (2) din Legea
nr. 55/2020, cu modificările și completările ulterioare;
16. în condițiile pct. 8, la nivelul județelor/localităților, organizarea și desfășurarea în aer liber
a spectacolelor, concertelor, festivalurilor publice și private sau a altor evenimente
culturale sunt permise cu participarea publicului până la 50% din capacitatea maximă a
spațiului și cu purtarea măștii de protecție, dacă incidența cumulată la 14 zile în județ/localitate
este mai mare de 6/1.000 de locuitori. Participarea este permisă doar pentru persoanele care
sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea
schemei complete de vaccinare, respectiv persoanele care se află în perioada cuprinsa între a 15-a
zi și a 180-a zi ulterioara confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2, în condițiile stabilite prin
ordinul comun al ministrului culturii și al ministrului sănătății, emis în temeiul art. 44 și al art. 71
alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările și completările ulterioare;
17. în condițiile pct. 8, la nivelul județelor/localităților unde incidența cumulată la 14 zile este
mai mică sau egală cu 6/1.000 de locuitori, organizarea și desfășurarea spectacolelor de
tipul drive-in sunt permise numai dacă ocupanții unui autovehicul sunt membrii aceleiași familii
sau reprezintă grupuri de până la 4 persoane. Participarea este permisă doar pentru persoanele care

sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea
schemei complete de vaccinare, persoanele care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR
pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al
unui test antigen rapid pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore, respectiv
persoanele care se află în perioada cuprinsa între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioara confirmării
infectării cu virusul SARS-CoV-2, în condițiile stabilite prin ordinul comun al ministrului culturii și al
ministrului sănătății, emis în temeiul art. 44 și al art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu
modificările și completările ulterioare;
18. în condițiile pct. 8, la nivelul județelor/localităților unde incidența cumulată la 14 zile este
mai mare de 6/1.000 de locuitori, organizarea și desfășurarea spectacolelor de tipul
drive-in sunt permise numai dacă ocupanții unui autovehicul sunt membrii aceleiași familii sau
reprezintă grupuri de până la 4 persoane. Participarea este permisă doar pentru persoanele care
sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea
schemei complete de vaccinare, respectiv persoanele care se află în perioada cuprinsă între a 15-a
zi și a 180-a zi ulterioara confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2, în condițiile stabilite prin
ordinul comun al ministrului culturii și al ministrului sănătății, emis în temeiul art. 44 și al art. 71
alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările și completările ulterioare;
19. activitatea cultelor religioase, inclusiv slujbele și rugăciunile colective, se desfășoară în
interiorul și/sau în afara lăcașurilor de cult, cu respectarea regulilor de protecție sanitară,
stabilite prin ordinul comun al ministrului sănătății și al ministrului afacerilor interne, emis în temeiul
art. 45 și al art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările și completările ulterioare;
20. în condițiile pct. 19, pentru prevenirea răspândirii infecțiilor cu virusul SARS-CoV-2,
organizarea de procesiuni și/sau pelerinaje religioase este permisă numai cu respectarea
regulilor de protecție sanitară, stabilite prin ordinul comun al ministrului sănătății și al Secretariatului
de Stat pentru Culte;

SE INTERZIC ACTIVITĂȚILE RECREATIVE ȘI SPORTIVE DESFĂȘURATE ÎN AER LIBER
21. se interzic activitățile recreative și sportive desfășurate în aer liber, cu excepția celor care
se desfășoară în județele/localitățile unde incidența cumulată la 14 zile este mai mică sau
egală cu 2/1.000 de locuitori, cu participarea a cel mult 50 de persoane care nu locuiesc
împreună, stabilite prin ordin comun al ministrului sănătății, după caz, cu ministrul tineretului și
sportului, ministrul mediului, apelor și pădurilor sau ministrul agriculturii și dezvoltării rurale;
22. se interzic activitățile recreative și sportive desfășurate în aer liber, cu excepția celor care
se desfășoară în județele/localitățile unde incidența cumulată la 14 zile este mai mare de
2/1.000 de locuitori și mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori, cu participarea a cel
mult 30 de persoane care nu locuiesc împreună, în condițiile stabilite prin ordin comun al
ministrului sănătății, după caz, cu ministrul tineretului și sportului, ministrul mediului, apelor și
pădurilor sau ministrul agriculturii și dezvoltării rurale;
23. se interzic activitățile recreative și sportive desfășurate în aer liber, cu excepția celor care
se desfășoară în județele/localitățile unde incidența cumulată la 14 zile este mai mare de
3/1.000 de locuitori și mai mică sau egală cu 6/1.000 de locuitori, cu participarea a cel
mult 10 persoane care nu locuiesc împreună, stabilite prin ordin comun al ministrului sănătății,
după caz, cu ministrul tineretului și sportului, ministrul mediului, apelor și pădurilor sau ministrul
agriculturii și dezvoltării rurale;
24. se interzic activitățile recreative și sportive desfășurate în aer liber, cu excepția celor care
se desfășoară în județele/localitățile unde incidența cumulată la 14 zile este mai mare de
6/1.000 de locuitori, cu participarea a cel mult 10 persoane care nu locuiesc împreuna.
Participarea este permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, respectiv
persoanele care se află în perioada cuprinsa între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioara confirmării
infectării cu virusul SARS-CoV-2, în condițiile stabilite prin ordinul comun al ministrului sănătății,
după caz, cu ministrul tineretului și sportului, ministrul mediului, apelor și pădurilor sau ministrul
agriculturii și dezvoltării rurale;

ORGANIZAREA DE EVENIMENTE PRIVATE (NUNTI, BOTEZURI, MESE FESTIVE ETC.)

25. se permite organizarea de evenimente private (nunti, botezuri, mese festive etc.) cu
un număr de participanți de maximum 200 de persoane în exterior sau de maximum
150 de persoane în interior în județele/localitățile unde incidența cumulată la 14 zile este
mai mică sau egală cu 2/1.000 de locuitori, cu respectarea normelor de protecție sanitara. La
stabilirea numărului de persoane în exterior si/sau în interior nu sunt luate în calcul persoanele care
au vârsta mai mică de 16 ani;
26. se permite organizarea de evenimente private (nunti, botezuri, mese festive etc.) cu
un număr de participanți de maximum 150 de persoane în exterior sau de maximum
100 de persoane în interior în județele/localitățile unde incidența cumulată la 14 zile este
mai mare de 2/1.000 de locuitori și mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori, cu
respectarea normelor de protecție sanitara. La stabilirea numărului de persoane în exterior și/sau în
interior nu sunt luate în calcul persoanele care au vârsta mai mică de 16 ani;
27. se permite organizarea de evenimente private (nunti, botezuri) cu un număr de
participanți de maximum 400 de persoane în interior și cu asigurarea unei suprafețe de
minimum 2 mp pentru fiecare persoana în județele/localitățile unde incidența cumulată la 14 zile
este mai mică sau egală cu 2/1.000 de locuitori. Participarea este permisă doar pentru persoanele
care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea
schemei complete de vaccinare, persoanele care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR
pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al
unui test antigen rapid pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore, respectiv
persoanele care se află în perioada cuprinsa între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării
infectării cu virusul SARS-CoV-2;
28. se permite organizarea de evenimente private (nunti, botezuri) cu un număr de
participanți de maximum 300 de persoane în interior și cu asigurarea unei suprafețe de
minimum 2 mp pentru fiecare persoană în județele/localitățile unde incidența cumulată la 14 zile
este mai mare de 2/1.000 de locuitori și mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori.
Participarea este permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, persoanele care
prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi
de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecția cu virusul
SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore, respectiv persoanele care se află în perioada cuprinsă între
a 15-a zi și a 180-a zi ulterioara confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2;
29. se permite organizarea de evenimente private (nunti, botezuri) până la capacitatea
maximă a spațiului în exterior în județele/localitățile unde incidența cumulată la 14 zile este
mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori, cu asigurarea unei suprafețe de minimum 2 mp
pentru fiecare persoana, dacă toate persoanele sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și
pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, prezintă rezultatul
negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau
rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai
vechi de 48 de ore sau se află în perioada cuprinsa între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioara confirmării
infectării cu virusul SARS-CoV-2;
30. se permite organizarea de evenimente private (nunti, botezuri), cum ar fi, fără a se limita
la acestea, în saloane, cămine culturale, restaurante, baruri, cafenele, săli/corturi de
evenimente, până la capacitatea maximă a spațiului în interior în județele/localitățile unde
incidența cumulată la 14 zile este mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori, cu asigurarea
unei suprafețe de minimum 2 mp pentru fiecare persoana, dacă toate persoanele sunt vaccinate
împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de
vaccinare;
31. se permite organizarea de evenimente private (nunti, botezuri) cu un număr de
participanți de maximum 200 de persoane în interior și cu asigurarea unei suprafețe de
minimum 2 mp pentru fiecare persoana în județele/localitățile unde incidența cumulată la 14 zile
este mai mare de 3/1.000 de locuitori și mai mică sau egală cu 6/1.000 de locuitori.
Participarea este permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, persoanele care
prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi
de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecția cu virusul

SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore, respectiv persoanele care se află în perioada cuprinsa între
a 15-a zi și a 180-a zi ulterioara confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2;
32. se permite organizarea de evenimente private (nunti, botezuri) cu participarea
persoanelor până la 50% din capacitatea maximă a spațiului, dar nu mai mult de 200 de
persoane, în interior sau în exterior, în județele/localitățile unde incidența cumulată la 14 zile
este mai mare de 6/1.000 de locuitori. Participarea este permisă doar pentru persoanele care
sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea
schemei complete de vaccinare, respectiv persoanele care se află în perioada cuprinsa între a 15-a
zi și a 180-a zi ulterioara confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2;
33. se permite organizarea de evenimente private aferente meselor festive, cum ar fi, fără a
se limita la acestea, în saloane, cămine culturale, restaurante, baruri, cafenele, săli/corturi
de evenimente, până la capacitatea maximă a spațiului în exterior sau în interior în
județele/localitățile unde incidența cumulată la 14 zile este mai mică sau egală cu 3/1.000
de locuitori, cu asigurarea unei suprafețe de minimum 2 mp pentru fiecare persoana, dacă toate
persoanele sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la
finalizarea schemei complete de vaccinare;
Art. 6 (anexa nr. 3)
În condițiile art. 5 alin. (3) lit. f) din Legea nr. 55/2020, cu modificările și completările ulterioare, se
stabilesc următoarele măsuri:
1. activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfășoară activități de preparare,
comercializare și consum al produselor alimentare și/sau băuturilor alcoolice și nealcoolice, de tipul
restaurantelor și cafenelelor, în interiorul clădirilor, precum și la terase este permisă până la
capacitatea maximă a spațiului în intervalul orar 5,00-2,00 în județele/localitățile unde
incidența cumulată la 14 zile este mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori și este
interzisă la depășirea incidenței de 6/1.000 de locuitori;
2. activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfășoară activități de preparare,
comercializare și consum al produselor alimentare și/sau băuturilor alcoolice și nealcoolice, de tipul
restaurantelor și cafenelelor, în interiorul clădirilor, precum și la terase este permisă până la
50% din capacitatea maximă a spațiului în intervalul orar 5,00-2,00 în județele/localitățile
unde incidența cumulată la 14 zile este mai mare de 3/1.000 de locuitori și mai mică sau
egală cu 6/1.000 de locuitori. Participarea este permisă doar pentru persoanele care sunt
vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei
complete de vaccinare, persoanele care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru
infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test
antigen rapid pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore, respectiv persoanele
care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul
SARS-CoV-2;
3. activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfășoară activități de preparare,
comercializare și consum al produselor alimentare și/sau băuturilor alcoolice și nealcoolice, de tipul
restaurantelor și cafenelelor, în interiorul clădirilor, precum și la terase este permisă până la
50% din capacitatea maximă a spațiului în intervalul orar 5,00-24,00 în județele/
localitățile unde incidența cumulată la 14 zile este mai mare de 6/1.000 de locuitori.
Participarea este permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, respectiv
persoanele care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării
infectării cu virusul SARS-CoV-2;
4. activitatea restaurantelor și a cafenelelor din interiorul hotelurilor, pensiunilor sau altor
unități de cazare, precum și la terasele acestora este permisă până la capacitatea maximă a
spațiului în intervalul orar 5,00-2,00, în județele/localitățile unde incidența cumulată la 14
zile este mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori și doar pentru persoanele cazate în
cadrul acestor unități în județele/localitățile unde este depășită incidența de 3/1.000 de locuitori în
ultimele 14 zile;
5. activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfășoară activități de preparare,
comercializare și consum al produselor alimentare și/sau băuturilor alcoolice și nealcoolice în
interiorul centrelor comerciale este permisă în județele/localitățile unde incidența cumulată
la 14 zile este mai mare de 3/1.000 de locuitori și mai mică sau egală cu 6/1.000 de

locuitori numai în zonele de consum delimitate față de restul spațiului public și amenajate în acest
scop. Accesul în zonele de consum astfel delimitate și amenajate este permis doar pentru
persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la
finalizarea schemei complete de vaccinare, persoanele care prezintă rezultatul negativ al unui test
RT-PCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ
certificat al unui test antigen rapid pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore,
respectiv persoanele care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară
confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2;
6. activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfășoară activități de preparare,
comercializare și consum al produselor alimentare și/sau băuturilor alcoolice și nealcoolice în
interiorul centrelor comerciale este permisă în județele/localitățile unde incidența cumulată
la 14 zile este mai mare de 6/1.000 de locuitori până la 50% din capacitatea maximă a
zonelor de consum delimitate față de restul spațiului public și amenajate în acest scop. Accesul în
zonele de consum astfel delimitate și amenajate este permis doar pentru persoanele care sunt
vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei
complete de vaccinare, respectiv persoanele care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a
180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2;
7. măsurile prevăzute la pct. 1-6 se aplică și operatorilor economici care desfășoară activități
în spațiile publice închise care au un acoperiș, plafon sau tavan și care sunt delimitate de cel
puțin doi pereți, indiferent de natura acestora sau de caracterul temporar sau permanent;
8. în situația în care activitatea operatorilor economici prevăzuți la pct. 1-6 este
restricționată sau închisă, se permit prepararea hranei și comercializarea produselor alimentare
și băuturilor alcoolice și nealcoolice care nu se consumă în spațiile respective;
9. operatorii economici prevăzuți la pct. 1-6 vor respecta obligațiile stabilite prin ordinul
comun al ministrului sănătății și al ministrului economiei, antreprenoriatului și turismului, emis în
temeiul art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările și completările ulterioare;
10. prepararea, comercializarea și consumul produselor alimentare și băuturilor alcoolice și nealcoolice
sunt permise în spațiile special destinate dispuse în exteriorul clădirilor, în aer liber, cu excepția celor
prevăzute la pct. 7, cu respectarea măsurilor de protecție sanitară stabilite prin ordinul comun al
ministrului sănătății, al ministrului economiei, antreprenoriatului și turismului și al președintelui
Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor, emis în temeiul art. 71 alin.
(2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările și completările ulterioare;
11. activitatea în baruri, cluburi și discoteci este permisă fără a depăși 70% din capacitatea
maximă a spațiului în intervalul orar 5,00-2,00 în județele/localitățile unde incidența cumulată
la 14 zile este mai mare de 2/1.000 de locuitori și mai mică sau egală cu 3/1.000 de
locuitori, dacă toate persoanele sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au
trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare. Activitățile sunt interzise la nivelul
județelor/localităților unde incidența cumulată la 14 zile este mai mare de 6/1.000 de locuitori;
12. activitatea în baruri, cluburi și discoteci este permisă până la capacitatea maximă a
spațiului în intervalul orar 5,00-2,00 în județele/localitățile unde incidența cumulată la 14
zile este mai mică sau egală cu 2/1.000 de locuitori, dacă toate persoanele sunt vaccinate
împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de
vaccinare;
13. activitatea în baruri, cluburi și discoteci este permisă fără a depăși 30% din capacitatea
maximă a spațiului în intervalul orar 5,00-2,00 în județele/localitățile unde incidența cumulată
la 14 zile este mai mare de 3/1.000 de locuitori și mai mică sau egala cu 6/1.000 de
locuitori, daca toate persoanele sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au
trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare și este interzisă la depășirea
incidentei de 6/1.000 de locuitori."
Art. 7 (anexa nr. 3)
(1) În condițiile art. 5 alin. (3) lit. f) din Legea nr. 55/2020, cu modificările și completările ulterioare,
se instituie obligația pentru operatorii economici care desfășoară activități de comerț/prestări
de servicii în spații închise și/sau deschise, publice și/sau private, să își organizeze și să își
desfășoare activitatea în zilele de vineri, sâmbăta și duminica în intervalul orar 5,0022,00, în toate localitățile unde incidența cumulată la 14 zile este mai mare de 6/1.000 de
locuitori și mai mică sau egală cu 7,5/1.000 de locuitori.

(2) În condițiile art. 5 alin. (3) lit. f) din Legea nr. 55/2020, cu modificările și completările ulterioare,
se instituie obligația pentru operatorii economici care desfășoară activități de comerț/prestări
de servicii în spații închise și/sau deschise, publice și/sau private, să își organizeze și să își
desfășoare activitatea în intervalul orar 5,00-22,00, în toate localitățile unde incidența
cumulată la 14 zile depășește 7,5/1.000 de locuitori.
(3) Prin excepție de la prevederile alin. (1) și (2), în intervalul orar 22,00-5,00, operatorii economici
pot activa doar în relația cu operatorii economici cu activitate de livrare la domiciliu.
(4) măsurile prevăzute la alin. (1) nu se mai aplică dacă incidența cumulată la 14 zile este
mai mică sau egala cu 5,/1.000 de locuitori, iar cele de la alin. (2) nu se mai aplică dacă
incidența cumulată la 14 zile este mai mică sau egala cu 7/1.000 de locuitori.
(5) Prin excepție de la prevederile alin. (1) și (2), unitățile farmaceutice, benzinăriile,
operatorii economici cu activitate de livrare la domiciliu, precum și operatorii economici din
domeniul transportului rutier de persoane și rutier de mărfuri își pot desfășura activitatea în
regim normal de muncă, cu respectarea normelor de protecție sanitară."
6. La anexa nr. 3, articolul 9 va avea următorul cuprins:
"Art. 9 În condițiile art. 5 alin. (3) lit. f) din Legea nr. 55/2020, cu modificările și completările
ulterioare, se stabilesc următoarele măsuri:

ACTIVITATEA CU PUBLICUL A OPERATORILOR ECONOMICI CARE
ACTIVITATEA ÎN SPAȚII ÎNCHISE SĂLILOR DE SPORT ȘI/SAU FITNESS

DESFĂȘOARĂ

1. activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfășoară activitatea în spații închise
în domeniul sălilor de sport și/sau fitness este permisă până la capacitatea maximă a spațiului
în județele/localitățile unde incidența cumulată la 14 zile este mai mică sau egală cu
3/1.000 de locuitori, cu asigurarea unei suprafețe de minimum 7 mp pentru fiecare persoana;
2. activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfășoară activitatea în spații închise
în domeniul sălilor de sport și/sau fitness este permisă până la capacitatea maximă a spațiului
în județele/localitățile unde incidența cumulată la 14 zile este mai mică sau egala cu
3/1.000 de locuitori, cu asigurarea unei suprafețe de minimum 4 mp pentru fiecare persoana, daca
toate persoanele sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la
finalizarea schemei complete de vaccinare;
3. activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfășoară activitatea în spații închise
în domeniul sălilor de sport și/sau fitness este permisă fără a depăși 50% din capacitatea
maximă a spațiului în județele/localitățile unde incidența cumulată la 14 zile este mai mare de
3/1.000 de locuitori și mai mică de 4/1.000 de locuitori, cu asigurarea unei suprafețe de
minimum 7 mp pentru fiecare persoană;
4. activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfășoară activitatea în spații închise
în domeniul sălilor de sport și/sau fitness este permisă fără a depăși 50% din capacitatea
maximă a spațiului în județele/localitățile unde incidența cumulată la 14 zile este mai mare de
4/1.000 de locuitori și mai mică sau egala cu 6/1.000 de locuitori, cu asigurarea unei
suprafețe de minimum 7 mp pentru fiecare persoana. Participarea este permisă doar pentru
persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la
finalizarea schemei complete de vaccinare, persoanele care prezintă rezultatul negativ al unui test
RT-PCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ
certificat al unui test antigen rapid pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore,
respectiv persoanele care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară
confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2;
5. activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfășoară activitatea în spații închise
în domeniul sălilor de sport și/sau fitness este permisă fără a depăși 50% din capacitatea
maximă a spațiului în județele/localitățile unde incidența cumulată la 14 zile este mai mare de
6/1.000 de locuitori, cu asigurarea unei suprafețe de minimum 4 mp pentru fiecare persoană.
Participarea este permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, respectiv
persoanele care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării
infectării cu virusul SARS-CoV-2;

OPERATORILOR ECONOMICI LICENȚIAȚI ÎN DOMENIUL JOCURILOR DE NOROC
6. activitatea cu publicul a operatorilor economici licențiați în domeniul jocurilor de noroc
este permisă până la capacitatea maximă a spațiului în județele/localitățile unde incidența
cumulată la 14 zile este mai mică sau egala cu 3/1.000 de locuitori;
7. activitatea cu publicul a operatorilor economici licențiați în domeniul jocurilor de noroc
este permisă până la 50% din capacitatea maximă a spațiului în județele/localitățile unde
incidența cumulată la 14 zile este mai mare de 3/1.000 de locuitori și mai mică sau
egala cu 6/1.000 de locuitori. Participarea este permisă doar pentru persoanele care sunt
vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei
complete de vaccinare, persoanele care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru
infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test
antigen rapid pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore, respectiv persoanele
care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul
SARS-CoV-2;
8. activitatea cu publicul a operatorilor economici licențiați în domeniul jocurilor de noroc
este permisă până la 50% din capacitatea maximă a spațiului în județele/localitățile unde
incidența cumulată la 14 zile este mai mare de 6/1.000 de locuitori. Participarea este
permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care
au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, respectiv persoanele care se află
în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV2;
9. se instituie obligația instituțiilor și autorităților publice, operatorilor economici și
profesioniștilor de a organiza activitatea astfel încât să asigure, la intrarea în sediu, în mod
obligatoriu, triajul epidemiologic și dezinfectarea obligatorie a mâinilor, atât pentru
personalul propriu, cât și pentru vizitatori, în condițiile stabilite prin ordinul comun al
ministrului sănătății și al ministrului afacerilor interne, emis în temeiul art. 13 și al art. 71 alin. (2)
din Legea nr. 55/2020, cu modificările și completările ulterioare;

CABINETE STOMATOLOGICE ȘI UNITĂȚILOR SANITARE NON-COVID / OPERATORILOR
ECONOMICI CARE DESFĂȘOARĂ ACTIVITĂȚI DE JOCURI DE NOROC, ÎNGRIJIRE
PERSONALĂ, PRIMIRE TURISTICĂ CU FUNCȚIUNI DE CAZARE, PRECUM ȘI ACTIVITĂȚI
DE LUCRU ÎN BIROURI CU SPAȚII COMUNE
10. se instituie obligația desfășurării activității la nivelul cabinetelor stomatologice și
unităților sanitare non-covid, în condițiile stabilite prin ordinul ministrului sănătății, emis în
temeiul art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările și completările ulterioare;
11. se instituie obligația operatorilor economici care desfășoară activități de jocuri de
noroc, îngrijire personală, primire turistică cu funcțiuni de cazare, precum și activități de
lucru în birouri cu spații comune în sistem deschis de a respecta normele de prevenire
stabilite prin ordinul comun al ministrului economiei, antreprenoriatului și turismului și al ministrului
sănătății, emis în temeiul art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările și completările
ulterioare, în baza căruia își pot desfășura activitatea;
12. operatorii economici care desfășoară activități de jocuri de noroc au obligația să
respecte orarul de lucru cu publicul și restricțiile stabilite prin hotărâre a Comitetului National
pentru Situații de Urgenta, la propunerea Grupului de suport tehnico-științific privind gestionarea
bolilor înalt contagioase pe teritoriul României sau a comitetului județean/al municipiului București
pentru situații de urgenta. măsurile se stabilesc pentru unitățile administrativ-teritoriale în care se
constata o răspândire comunitara intensa a virusului și/sau un număr în creștere al persoanelor
infectate cu virusul SARS-CoV-2;

ACTIVITATEA CU PUBLICUL A OPERATORILOR ECONOMICI
ACTIVITĂȚI DE ADMINISTRARE A PISCINELOR INTERIOARE

CARE

DESFĂȘOARĂ

13. activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfășoară activități de administrare a
piscinelor interioare este permisă fără a depăși 70% din capacitatea maximă a spațiului în

județele/localitățile unde incidența cumulată la 14 zile este mai mică sau egală cu 3/1.000 de
locuitori;
14. activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfășoară activități de administrare a
piscinelor interioare este permisă fără a depăși 50% din capacitatea maximă a spațiului în
județele/localitățile unde incidența cumulată la 14 zile este mai mare de 3/1.000 de locuitori
și mai mică sau egala cu 6/1.000 de locuitori. Participarea este permisă doar pentru persoanele
care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea
schemei complete de vaccinare, persoanele care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR
pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al
unui test antigen rapid pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore, respectiv
persoanele care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării
infectării cu virusul SARS-CoV-2;
15. activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfășoară activități de administrare a
piscinelor interioare este permisă fără a depăși 50% din capacitatea maximă a spațiului în
județele/localitățile unde incidența cumulată la 14 zile este mai mare de 6/1.000 de locuitori.
Participarea este permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, respectiv
persoanele care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării
infectării cu virusul SARS-CoV-2;
16. se instituie obligația operatorilor economici care desfășoară activități de administrare a
ștrandurilor exterioare, a piscinelor exterioare sau a sălilor de sport/fitness de a respecta
normele de prevenire stabilite prin ordinul comun al ministrului tineretului și sportului și al
ministrului sănătății, emis în temeiul art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările și
completările ulterioare;

ACTIVITATEA OPERATORILOR ECONOMICI CARE ADMINISTREAZĂ LOCURI DE JOACĂ
PENTRU COPII
18. activitatea operatorilor economici care administrează locuri de joacă pentru copii în
spații închise este permisă fără a depăși 70% din capacitatea maximă a spațiului și în
intervalul orar 5,00-24,00;
19. activitatea operatorilor economici care administrează locuri de joacă pentru copii în
spații închise este permisă fără a depăși 50% din capacitatea maximă a spațiului și în
intervalul orar 5,00-24,00 în județele/localitățile unde incidența cumulată la 14 zile este mai
mare de 3/1.000 de locuitori și mai mică sau egala cu 6/1.000 de locuitori. Participarea este
permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care
au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, persoanele care prezintă rezultatul
negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau
rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai
vechi de 48 de ore, respectiv persoanele care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a
zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2;
20. activitatea operatorilor economici care administrează locuri de joacă pentru copii în
spații închise este permisă fără a depăși 50% din capacitatea maximă a spațiului și în
intervalul orar 5,00-24,00 în județele/localitățile unde incidența cumulată la 14 zile este mai
mare de 6/1.000 de locuitori. Participarea este permisă doar pentru persoanele care sunt
vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei
complete de vaccinare, respectiv persoanele care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a
180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2;

ACTIVITATEA OPERATORILOR ECONOMICI CARE ADMINISTREAZĂ SĂLI DE JOCURI
21. activitatea operatorilor economici care administrează săli de jocuri este permisă până la
capacitatea maximă a spațiului în intervalul orar 5,00-2,00 în județele/localitățile unde incidența
cumulată la 14 zile este mai mică sau egala cu 2/1.000 de locuitori, daca toate persoanele
sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea
schemei complete de vaccinare;

22. activitatea operatorilor economici care administrează săli de jocuri este permisă fără a
depăși 70% din capacitatea maximă a spațiului în intervalul orar 5,00-2,00 în județele/localitățile
unde incidența cumulată la 14 zile este mai mare de 2/1.000 de locuitori și mai mică sau
egala cu 3/1.000 de locuitori, daca toate persoanele sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare;
23. activitatea operatorilor economici care administrează săli de jocuri este permisă fără a
depăși 50% din capacitatea maximă a spațiului în intervalul orar 5,00-2,00 în județele/localitățile
unde incidența cumulată la 14 zile este mai mare de 3/1.000 de locuitori și mai mică sau
egala cu 6/1.000 de locuitori. Participarea este permisă doar pentru persoanele care sunt
vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei
complete de vaccinare, persoanele care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru
infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test
antigen rapid pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore, respectiv persoanele
care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul
SARS-CoV-2;
24. activitatea operatorilor economici care administrează săli de jocuri este permisă fără a
depăși 50% din capacitatea maximă a spațiului în intervalul orar 5,00-2,00 în județele/localitățile
unde incidența cumulată la 14 zile este mai mare de 6/1.000 de locuitori. Participarea este
permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care
au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, respectiv persoanele care se află
în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV2."
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