Restricţii impuse potrivit ratei de incienţă cumulate Ia 14 zile
conform H.G. nr. 932/2021 modificată ~i completată
prin H.G. nr. 1050-2021

Având în vedere că incidenţa cumu(ată a cazurllor de îmboLnăviri cu virusuL
SARS-CoV-2 cre~te în mai muLte Iocalităţi din judeţul BaCăU, conform H.G.
NR.932/2021, privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României, Cu
modificările ~i compietările ulterloare, modificată şi completată utterior, se
impune respectarea de noi măsuri pentru prevenirea ~i combaterea efectelor
pandemiei de COVID-19.
) în spatitle închise sau deschise, competitiile sportive se pot desfăşura:
numai în condiţiite stabilite prin ordinuL comun at ministruLui tineretuLui şi
sportulul şi al ministrului sănătăţii, emis în temeluL art. 43 şi aL art. 71 aIm.
(2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările si comptetăriLe ulterioare astfeL:
cu participarea spectatoriLor până (a capacitatea maximă a spaţiului.
Participarea este permisä doar pentru persoaneLe care sunt vaccinate
împotriva virusului SARS CoV-2 şi pentru care au trecut 10 zie de Ia
finalizarea schemei complete de vaccinare;
cu participarea spectatoriLor până Ia 75% din capacitatea maximă a
spaţiuLui, cu asigurarea unei distanţe de minimum 1 metru între
persoane, dacă incidenţa cumulată La 14 ziLe în judeţ/Iocatitate este
mat mică sau egală cu 2/1.000 de locuitori;
cu participarea spectatoriLor până Ia 50% din capacitatea maximă a
spaţiutui, cu asigurarea unei distanţe de minimum 1 metru între
persoane, dacă incidenţa cumulată Ia 14 zile în judeţ/IocaLitate este
mat mare de 2/1.000 de Iocuitori şi mai mică sau egală cu 3/1.000 de
locuitori;
cu partidparea spectatorilor până Ia 30% din capacitatea maximă a
spaţiuLui, cu asigurarea unei distanţe de minimum 1 metru între
persoane şi cu purtarea măştii de protecţie, dacă incidenţa cumuLată
Ia 14 ziLe în judeţ/Iocalitate este mai mare de 3/1.000 de locuitori şi
mai mică sau egală cu 6/1.000 de locuitori;
Participarea în toate situaţiile este permisă doar pentru persoanele
care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 şi pentru care au
trecut 10 zi e de Ia finalizarea schemei complete de vaccinare,
persoanele ca e prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR
pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau

rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecţia
Cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore, respectiv
e soanele care se află în perioada cuprinsă intre a 15-a zi śi a 180 a
zi ulterioară confirmării infectării Cu virusul SARS CoV-2,
cu participarea spectatorilor până Ia 50% din capacitatea maximă a
spaţiului, cu asigurarea unei distanţe de minimum I metru între
persoane Şi cu purtarea măştii de protecţie, dacă incidenţa cumulată Ia
14 zile în judeţ/Iocalitate este mai mare de 6/1.000 de locuitori.
Participarea este permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate
împotriva virusului SARS-CoV-2 şi pentru care au trecut 10 zile de Ia
finalizarea schemei complete de vaccinare, respectiv persoanele care
se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi şi a 180-a zi ulterioară
confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2;
cantonamentele.
antrenamentele
şi competitiile sportive,
activităţile de pregatire fizică Tn bazine acoperite sau aflate în aer
liber a sportivilor profesionisti, legitimati si/sau de performantă.
activitătile de pregătire fizică Tn spatii închise. organizate pe
teritoriul României, pot fi desíäşurate nurnai in condiţute stabitite prin
ordinul comun at ministrului tineretutui şi sportutui şi at ministru(ui
sănătăţii, emis în temeiut art. 43 ~i at art. 71 atm. (2) din Legea nr.
55/2020, CU modificări[e şi comptetărite uttermoare;
) ¶n cadrul. instituţiilor muzeale, biblioteciłor, Iibrăriilor, cinematografelor,
studiourilor de productie de film śi audiovizuală. instituţiilor de
spectacole şi/sau concerte, scolilor populare de artă şi meserii. precum şi
evenimentele culturale Tn aer liber
• sunt permise
numai în condiţiite stabitite prin ordinut comun at ministrului culturii ~i at
ministrutui sănătăţii, emis în temeiut art. 44 şi at art. 71 atm. (2) din Legea
nr. 55/2020, CU modificărite şi comptetărite utterioare astfet:
Cu participarea pubticutui până Ia 70% din capacitatea maximă a
spaţiutui Şi Cu purtarea măştii de protecţie, dacă mncidenţa cumutată Ia
14 zite Tn judeţ/tocatitate este mai mică sau egală cu 3/1.000 de
loenitori;
CU paiticiparea publicu(ui până Ia 50% din capacitatea maximă a
spaţiului Şl cu purtarea mäştll de protecţle, dacă rncidenţa CUmutată
Ia 14 zite Tn judeţ/tocatitate este mai mare de 3/1.000 de locuitori ~i
mai mică sau egală cu 6/1.000 de locuitori. Participarea este permisă
doa pentru persoane e care sunt vaccinate Tmpotriva virusului SARS
CoV2 şi pentru care au trecut 10 zile de Ia finalizarea schemei
complete de vaccinare, persoanele care prezintă rezultatul negativ
at unui test RT-PCR pentru infecţia cu virusul SARSCoV-2 nu mai

vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test
antigen rapid pentru infecţia Cu virusul SÁRS-CoV2 flu mai vechi de
48 de ore, respectiv persoanele care se află îri perioada cuprinsă
îr1tre a 15-a zi şi a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul
SARS-CoV-2,
Cu participarea spectatoriLor până Ia 50% din capacitatea maximă a
spaţiuLui, Cu asigurarea unel distanţe de minimum I metru între
persoane Şi Cu purtarea măştii de protecţie, dacă incidenţa cumuLată
La 14 ziLe în judeţ/IocaLitate este mai mare de 6/1.000 de locuitori.
PartiCiparea este permisă doar pentru persoanele care sunt
vaccinate împotriva virusulu’ SARS-CoV-2 şi pefltru care au trecut 10
zile de Ia finalizarea schemei complete de vacCinare, respectiv
persoane e ca e se află in perioada cuprinsă între a 15-a zi şi a 180-a
zi ulterioară confirmăr’i infectării Cu virusul SARS-CoV-2;
organizarea şi desfăşurarea activităţii institutiilor publice sau private
de cultură care administrează spaţii special destinate activitătilor
cultural-artistico în aer liber so pot roaLiza cu participarea
spectatorilor până Ia 50% din capacitatea maximă a spaţiului, cu
asigurarea unei distanţe de minimum 1 metru mntre persoane şi cu
purtarea măştii de protecţie, dacă inddenţa cumulată La 14 ziLe în
judeţ/Locatitate este mai mare de 6/1.000 de locuitori. Participarea
este permisa doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva
virusului SARS-CoV 2 şi pentru care au trecut 10 zile de Ia finalizarea
schemel complete de vaccinare respectv persoanele care se află în
perioada cuprinsă între a 15-a zi śi a 180 a zi ulterioară confirmării
infectării cu virusul SARS CoV-2
organizarea şi desfăşurarea spectacolelor de tipul drive-in sunt
pormiso
numai dacă ocupanţii unui autovehicul sunt membrii
aceleiaśi familii sau reprezintă grupuri de până Ia 4
persoane, La niveLuL judeţeLor/locaLităţilor unde
incidenţa cumulată Ia 14 zile este mai mică sau egală
cu 6/1.000 de locuitori. Participarea este permisa
doar pentr persoanele care sunt vaccinate împotriva
virusului SARS-CoV2 şi pentru care au trecut 10 zile
de Ia finalizarea schemei complete de vaccinare,
persoanele care prezintă rezultatul negativ al unui
test RT-PCR pentru infecţia cu virusul SARSCoV-2 nu
mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ

.

certificat al unui test antigen rapid pentru infecţia Cu
virusul SARS CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore
respectiv per oanele care se aulă în perioada cuprinsa
între a 15-a zi şi a 180-a zi ulterioară confirmării
infectării Cu V rusul SARS-CoV-2,
numai dad ocupanţii unul autovehicut sunt membrii
aceleiaśi familii sau reprezintă grupuri de până Ia 4
persoane, Ia niveLut judeţeLor/IocalităţiLor unde
incidenţa cumuLată Ia 14 ziLe este mai mare de 6/1.000
de locuitori. Participarea este permisă doar pentru
persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului
SÁRS-CoV2 şi pentru care au trecut 10 zile de Ia
finalizarea schemei complete de vaccinare, respectiv
persoanele care se află în perioada cuprrnsă între a
15-a zi śi a 180-a zi ulterioară confrmării infectării cu
virusul SARS-CoV-2;

organizarea şi desfăşurarea în aer liber a spectacolelor. concertelor.
festivalurilor publice şi private sau a altor evenimente culturale sunt
• permise
cu participarea a cel mult 75.000 de spectatori Şi cu purtarea măśtii
de protecţie, La nivelut judeţeLor/Localităţilor unde incidenţa cumutată
Ia 14 ziLe este mai mid sau egală cu 2/1.000 de locuitori;
cu participarea a cel mult 2.500 de spectatori şi cu purtarea măştii de
protecţie La niveLuL judeţelor/IocaLităţilor unde incidenţa cumuLată Ia
14 ziLe este mai mare de 2/1.000 de locuitori şi mai mică sau egală cu
3/1.000 de locuitori;
cu participarea a cel mult 1.000 de spectatori Şi cu purtarea măştii de
protecţle La niveLul JudeţeLor/LocaLităţitor unde Incidenţa cumuLată La
14 zile este mai mare de 3/1.000 de locuitori şi mai mică sau egală cu
6/1.000 de locuitori;
Participarea în toate situaţiile este permisă doar pentru persoanele
care sun vaccinate ~mpotriva virusului SARS-CoV-2 şi pentru care au
trecut 10 zile de Ia fnalizarea schemei complete de vaccinare,
persoanele care prezintă rezultatul negat\’ al unui test RT-PCR
pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau
rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecţia
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 śi a 180-a
zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2;

Cu participarea spectatorilor până Ia 50% din capacitatea maximă a
spaţiutui, CU purtarea măştii de protecţie, dacă incidenţa cumutată La
14 ziLe în judeţ/Locatitate este mat mare de 6/1.000 de locUitori.
Participarea este p rmisă doa pentru persoanele care sunt
vaccinate împotriva v usulu SÁRS-CoV-2 şi pentru care au trecut 10
zile de Ia finalizarea scheme complete de vaccinare, respectiv
persoanete care se află î pertoada cuprinsă intre a 15-a zi śi a 180-a
zi lterioară confirmării infectării cu vi USUI SÁRS-CoV 2
) activităUle recreative şi sportive desfăsurate în aer liber, se desfăşoară
în condiţiite stabitite pi in ord n comun at rninistrutui sănătăţii, după caz, Cu
ministruL tineretutui şi sportutul, ministruL mediuLui, apetor ~i păduriLor sau
ministruL agricutturii şi dezvottării ruraLe si sunt:
• permise:
Cu participarea a cel mUlt 50 de persoane care nu Iocuiesc împreună,
în jUdeţete/LoCaLităţiLe unde incidenţa cumuLată La 14 rite este mai
mică saU egaLă Cu 2/1.000 de Locuitori;
cu participarea a cel mutt 30 de persoane care nu Iocuiesc împreună,
în judeţeLe/LocaLităţiLe tinde incidenţa cumuLată La 14 ziLe este mai
mare de 2/1.000 de locuitori şi mat mică sau egală Cu 3/1.000 de
locuitori;
Cu participarea a cel mutt 10 persoane care flU Iocuiesc împreună, în
jUdeţeLe/ioCaLităţiLe unde incidenţa cUmutată La 14 ziLe este mat mare
de 3/1.000 de locuitori şi mat mică sau egală cu 6/1.000 de locuitori;
cu partiCiparea a cel mult 10 persoane care nu łocuiesc împreună, ¶n
judeţete/Lot4tilăţiLe wide incidenţa cumuLată Ia 14 riLe este mat mare
de 6/1.000 de locuitori. Participarea este permisă doar pentru
persoanele care sunt vaccinate împotriva viru ului SARS-CoV-2 şi

pentru care au trecUt 10 z le de Ia finalizarea schemei complete de
vaccirwie, iespecliv peisodnele (die SC află in peiioddd tuprlnsă
mntre a 15-a zi şi a 180-a zi ul erioară confirmării infectării Cu virusul
SARS-CoV-2,
activitatea cultelor religioase, incLusiv sluibele si rugăciunile colective, se
desfăşoară in interiorul śi/sau in afara lăcaşurilor de cult, Cu respectarea
regUlilor de protecţie sanitară, stabiLite prin ordinuL comun aL ministruLui
sănătăţii şi aL ministrutui afaceriLor interne, emis în temeiuL art. 45 ~i aL art.
71 aLin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu rnodificăriLe şi compLetăriLe
u I ten oa re;
organizarea de procesiuni şi/sau pelerinaje religioase este permisă
numai cu respectarea regulilor de protecţie sanitară, stabitite prin
ordinuL comun at ministrutui sănătătii şi at Secretariatutui de Stat
pentru Cutte;
) organizarea de evenimente private (nunti, botezuri, mese festive)
• sunt permise:

nunti, botezuri, mese festive cu un număr de participanţi de
maximum 200 de persoane în exterior sau de maximum 150 de
persoane în interior, în judeţe[e/localităţi[e unde incidenţa cumu[ată
[a 14 zi[e este mai mică sau egală Cu 2/1.000 de locuitori, cu
respectarea normelor de protecţie sanitară. La stabilirea număru[ui
de persoane în exterior şi/sau în interior nu sunt luate în calcul
persoanele care au vârsta mai mică de 16 ani;
nunti. botezuri Cu Wi număr de participanţi de maximum 400 de
persoane Tn interior şi CU asigurarea unel suprafeţe de minimum 2 mp
pentru fiecare persoană Tn judeţe[e/loCalităţi[e wide incidenţa
Cumu[ată [a 14 zi[e este mai mică sau egałă cu 2/1.000 de locuitori.
Participarea este permisă doar pent u persoane e care sunt
vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 şi pentru care au trecut 10
zile de Ia f nalizarea schemei complete de vaccinare, persoanele
care prezintă rezultatu negativ al unui test RT-PCR pentru infecţia
cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul
negat certificat al unu test antigen rapid pentru infecţia cu virusul
SARS-CoV-2 nu ma vechi de 48 de ore, respectiv persoanele care se
află ~n per oada cuprinsă între a 15-a zi şi a 180-a zi ulterioară
confirmării infectarii cu virusul SÁRS-CoV-2;
nunţi, botezuri, mese festive CU un număr de participanţi de
maximum 150 de persoane Tn exterior sau de maximum 100 de
persoane Tn interior Tn judeţele/[ocalităţi[e unde incidenţa cumu[ată [a
14 zile este mai mare de 2/1.000 de locuitori şi mai mică sau egală cu
3/1 .000 de locuitori, cu respectarea normelor de protecţie sanitară.
La stabilirea număru[ui de persoane în exterior şi/saU Tn interior nu
sunt luate In calcul persoanele care au vârsta mai mică de 16 ani;
nunti. botezuri cu un număr de participanţi de maximum 300 de
persoane In interior şi cu asigurarea unei suprafeţe de minimum 2 mp
pentru fierare persoană Tn judeţele/[oeatităţi[e Linde ineidenţa
cumulată [a 14 zile este mai mare de 2/1.000 de locuitori şi mai mică
sau egałă cu 3/1.000 de locuitori. Participarea este permisă doar
pentru persoanele care sunt vaccinate Impotriva virusului SÁRS-CoV
2 şi pentru care au trecut 10 vIe de Ia finalizarea schemei complete
de vaccina e persoanele care prezintă rezultatul negativ al unui
test RT-PCR pentru infecţ a cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de
72 de ore sau rezu tatul negativ certificat al unui test antigen rapid
pentru nfecţia cu virusul SARS CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore,
respectiv persoanele ca e se află In perioada cuprinsă între a 15-a zi
d ISO-ct z ulle, octia confirma II Infectarli cu virusul SAkS-Coy-I,
nunţl, botezuri până [a capacitatea maximă a spaţiu[ui In exterior în
judeţele/loca[ităţile unde incidenţa Cumu[ată [a 14 zile este mai mică
sau egală cu 3/1.000 de locuitori, cu asigurarea unei suprafeţe de
minimum 2 mp pentru fiecare persoană. Participarea este permisă
doar pentru persoanele care sunt vaccinate impotriva virusului SARS
CoV-2 şi pentru care au trecut 10 zile de Ia finalizarea schemei
complete de vaccinare, persoanele care prezintă rezultatuł negativ

al unui test RT-PCR pentru infecţia Cu virusul SARS-CoV-2 nu mai
vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test
antigen rapid pentru infecţia cu virusut SÁRS-CoV-2 nu mai vechi de
48 de ore, respectiv persoanele care se află în perioada cuprinsă
mntre a 15-a zi şi a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul
SARS-CoV-2;
nunti, botezuri, fără a se Limita La acestea, în saloane, cămine
culturale, restaurante, baruri, cafenele, săłi/corturi de evenimente,
până La capacitatea maximă a spaţiului în interior în
judeţeLe/LocaLităţiLe unde incidenţa cumutată La 14 rile este mai mică
sau egală CU 3/1.000 de locuitori, Cu asigurarea unei suprafeţe de
minimum 2 mp pentru fiecare persoană, dacă toate persoanele sunt
vaccinate îrnpotrlva virusului SARS-CoV-2 şl pentru care au trecut 10
zile de a finalizarea schemei complete de vaccinare
nunţi, botezuri cu un număr de participanţi de maximum 200 de
persoane în interior şi cu asigurarea unei suprafeţe de minimum 2 mp
pentru fiecare persoană, în judeţele/locatităţile unde incidenţa
cumuLată La 14 ziLe este mai mare de 3/1.000 de locuitori şi mai mică
sau egală cu 6/1 .000 de locuitori. Participarea este permisă doar
pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV
2 şi pentru care au trecut 10 zile de Ia finalizarea schemei complete
de vaccinare, persoanele care prezintá rezultatul negativ al unui
test RT-PCR pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de
72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid
pentru infecţia 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
şi a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2;
mese festive. fără a se limita La acestea, In saloane, cămine culturale,
restaurante, barUri, cafenele, săli/corturi de evenimente, până Ia
capacitatea maximă a spaţiului în exterior sau In interior în
judeţeLe/LocaLităţite unde incidenţa cumulată La 14 riLe este mai mică
sau egală CU 3/1.000 de locuitori, Cu asigurarea unei suprafeţe de
minimum 2 mp pentru fiecare persoană, dacă toate persoanele sunt
vaccinate Impotriva virusulu SARS-CoV-2 şi pentru care au trecut 10
zile de Ia finalizarea schemei complete de vaccinare;
nunti. botezuri cu Un număr de partiCipanţi până La 50% din capacitatea
maximă a spa;iuLui, dar nu mai muLt de 200 de persoaner, în interior sau în
exterior, La niveluL judeţeLorltocaLităţiLor unde incidenţa cumulată Ia 14
ziLe este mai mare de 6/1.000 de locuitori; Participarea este permisă
doar pentru persoanele care sunt vaccinate Impotriva virusului SARS
CoV-2 şi pentru care au trecut 10 zile de Ia finalizarea schemei
complete de vaccinare, respectiv persoanele care se află In perioada
c.upIinsă Ililie d 15 d Li şi d 180 d zi ulteiioară confirrnării infectărll
cu vi usul SARS-CoV-2;
) cursuri de instruire şi workshopuri pentru adulti, incLusiv cele organizate
pentru implementarea proiectelor finanţate din fonduri europene,
• sunt permise:

Cu U~) număr de participanţi mai mare de 250 de persoane în interior
şi mai mare de 300 de persoane în exterior, cu asigurarea unei
suprafeţe de minimum 2 mp pentru fieCare persoană, dacă toate
persoane e sunt vacc ate împotriva virusului SÁRS-CoV-2 şi pentru
c re au trecut 10 z le de Ia finalizarea schemei complete de
vacci are,
cu un număr de participanţi de maximum 250 de persoane în interior
śi de maximum 300 de persoane în exterior, Cu asigurarea unei
suprafeţe de minimum 2 mp pentru fieeare persoană, ru purtarea
măştii de protecţie şi cu respectarea normeLor de sănătate pubLiCă
stabilite prin ordinul ministruLul sănătăţii, dacă incidenţa cumuLată La
14 zilo în judeţ/Localitate este mai mică sau egală cu 2/1.000 de
locuitori;
cu un număr de participanţi de maximum 150 de persoane în interior
şi de maximum 200 de persoane în exterior, cu asigurarea unei
suprafeţe de minimum 2 mp pentru fiecare persoană, cu purtarea
măştii de protecţie Ş~ Cu respectarea normeLor de sănătate pubLică
stabiLite prin ordinuL ministruLui sănătăţii, dacă incidenţa cumulată l.a
14 zile în judeţ/LocaLitate este mai mare de 2/1.000 de locuitori ~i
mai mica sau egală cu 3/1.000 de locuitori;
Cu un număr de participanţi de maximum 150 de persoane în interior
şi maximum 200 de persoane în exterior, Cu asigurarea unel suprafeţe
de minimum 2 mp pentru fiecare persoană, cu purtarea măştii de
protecţie Şi cu respectarea normetor de sănătate pubLiCă stabilite ¶n
ordinuL ministruLui sănătăţii, dacă inddenţa Cumulată La 14 ziLe în
judeţílocatitate este mai mare de 3/1.000 de locuitori şi mai mică
sau egală cu 6/1.000 de locuitori. Participarea este permisă doar
pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV2
şi pentru care au trecut 10 z le de Ia finalizarea scheme’ complete
de vaccinare, persoanele care prezintă rezultatul negativ al unui
test RT-PCR pentru infecţa cu virusul SARSCoV-2 nu mai vechi de 72
de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid
pentru in ecţia c virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore
respectiv persoanele care se află în perioada cuprinsă între a 1 5-a zi
şi a 180-a zi u terioară confirmării infectărl cu virusul SARS-CoV-2;
) conferinte
• sunt permise
Cu un număr de participanţi mai mare de 300 de persoane în interior,
Cu asigurarea unei suprafeţe de 2 mp pentru fiecare persoană, dacă
toate pe soane e sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 şi
pentru care au trecut 10 zile de Ia finalizarea schemei complete de
vaccinare;

Cu un număr de participanţi de maximum 300 de persoane Tn interior,
Cu asigurarea unei suprafeţe de minimum 2 mp pentru fiecare
persoană, Cu purtarea măştii de protecţie Şi Cu respectarea normelor
de sănătate publică stabiLite în ordinul ministruLui sănătăţii, dacă
incidenţa CumuLată La 14 ziLe în judeţ/LocaLitate este mai mică sau
egală Cu 2/1.000 de locuitori;
CU un număr de participanţi de maximum 150 de persoane Tn interior,
cu asigurarea unei suprafeţe de minimum 2 mp pentru fiecare
persoană, Cu purtarea măśtii de protecţie Şi Cu respectarea normelor
de sănătate publică stabitite în ordinul ministrului sănătăţii, dacă
inCidenţa cumulată La 14 ziLe ¶n judeţ/LocaLitate este mai mare de
2/1.000 de locuitori şi mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori;
Cu un număr de partidpanţi de maximum 150 de persoane in interior,
cu asigurarea unel suprafeţe de minimum 2 mp pentw fieCare
persoană, CU purtarea măştii de protecţie Şi CU respectarea normelor
de sănătate publică stabilite Tn ordinuL ministruLui sănătăţii, daCă
inCidenţa CumuLată La 14 zite Tn judeţ/LoCaLitate este mai mare de
3/1.000 de locuitori şi mai mică sau egală Cu 6/1.000 de locuitori.
Participarea este pe msa doar pentru persoanele care sunt
vaccinate împotriva virusu ď SARS-CoV2 şi pentru Care au trecut 10
zile de Ia finalizarea s hemei complete de vaccinare, persoanele
care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecţia
cu virusul SÁRSCoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul
negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecţia cu virusul
SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore, respectiv persoanele care se
află Tn perioada cupr nsă între a 15-a zi şi a 180-a zi ulterioară
confirmări~ infectărl cu virusul SÁRS-CoV-2,
Cu un număr de participanţi de până Ia 50% din CapaCitatea spaţiutui Tn
interior sau Tn exterior, cu asigurarea unei suprafeţe de minimum 2
mp pentru flecare persoană, cu purtarea măştll de protecţle şI CU
respectarea normelor de sănătate publică stabiLite în ordinuL
ministruLui sănătăţii, dacă incidenţa cumulată La 14 ziLe Tn
judeţ/Localitate este mai mare de 6/1.000 de locuitori. Participarea
este permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva
virusului SARS-CoV2 şi pentru care au trecut 10 zile de Ia finalizarea
schemei complete de vaccinare, respectiv persoanele care se află în
perioada cuprinsă Tnlre a 15-a zi şi a 180-a zi ullericara COIIfiIfTiării
infectării cu virusul SARS Coy 2;
) mitinguri

demonstratii Tn condiţiile Legii nr. 60/1991, republicată,
CU Ufl număr de maximum 500 de persoane, dacă incidenţa CumuLată
şi

La 14 ziLe Tn judeţ/Localitate este mai mică sau egală cu 2/1.000 de
locuitori;
Cu un număr de maximum 100 de persoane, dacă inddenţa CumuLată
ta 14 zile Tn judeţ/Localitate este mai mare de 2/1.000 de locuitori şi
mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori

ś~ Cu respectarea următoarelor măsuri:
a)purtarea măştii de protecţie, astfel. încât să acopere nasuL şi gura, de
rătre toţi participanţii;
b)dezinfectarea obligatorie a mâinilor, pentru toate persoanele care
sosesc în spaţiu( în care se desfăşoară mitingut sau demonstraţia;
c)menţinerea distanţei fizice de minimum 1 metru mntre participanţi şi
asigurarea unei suprafeţe de minimum 4 mp/persoană, acoLo unde este
posibil;
d)dezinfectarea mâinilor persoanelor care distribuie eventuale materiale
pe perloada desfăşurării mitinguLui sau a demonstraţiei;
e)aplicarea regulilor de igienă colectivă ~i individuaĺă pentru prevenirea
contaminării şi Limitarea răspândirii virusuLui SARSCoV-2;
cu un număr de participanţi de maximum 100 de persoane, dacă
incidenţa cumutată Ia 14 zile in judeţ/Iocatitate este mai mare de
3/1.000 de locuitori şi mai mică sau egală cu 6/1.000 de locuitori.
Participarea este permisă doa pe tru persoanele care sunt
vacci ate împotriva virusului SÁRS-CoV-2 śi pentru care au trecut 10
rio do Ia finalizarea schemei complete do vaccinaro, porsoanele
care prezintă rezultatul negativ al unu test RT-PCR pentru infecţia
cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul
negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecţia 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 śi a 180-a zi uiterioară
confirmarľ infectării cu virusul SÁRS-CoV-2
Şi cu respectarea următoareior măsuri:
a)purtarea măştii de protecţie, astfeL încât să acopere nasuL şi gura, de către toţi
participanţii;
b)dezinfectarea obligatorie a mâinilor, pentru toate persoaneLe rare çoçeçç în
spaţiul în care se desfăşoară mitingut sau demonstraţia;
c)menţinerea distanţei fizice de minimum 1 metru între participanţi şi
asigurarea unei suprafeţe de minimum 4 mp/persoană, acoLo unde este posibiL;
d)dezinfectarea mâinilor persoanelor care distribuie eventuale materiale pe
pei loada desfăşui ăi II rriilirigulul sau a derrioiisli aţiel,
e)aplicarea regulilor de igienă coiectivă şi individuală pentru prevenirea
contaminării şi limitarea răspândirii virusuLui SARSCoV-2;
) activităţiie de prevenire şi combatere a pestei porcine africane prin
vânători cotective sunt premise dacă pot participa cel muit 20 de
persoane;

> activitatea restaurantelor şi a cafenelelor din interiorul hotelurilor,
pensiunilor sau altor unităţi de cazare, precum şi Ia terasele acestora
(incLusiv activităţi în spaţiiLe publice închise care au un acoperiş, plafon sau
tavan şi care sunt deLimitale de ccl puţin 2 pereţi, iridifeienl de nalula
acestora sau de caracteruL temporar sau permanent)
• este permisă
până La capacitatea maximă a spaţiului în intervalul orar 5,00-2,00
unde incidenţa cumuLată La 14 zile este mat mică sau eqală cu 3/1.000
de locuitori;
doar pentru persoanele cazate în cadruL acestor unităţi în
judeţeLe/LocaLităţiLe unde este depăşită incidenţa de 3/1.000 de
locuitori în uLtimeLe 14 ziLe;
> activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfăşoară activităţi
de preDarare, comercializare Si consum al produselor alimentare şi/sau
băuturilor alcoolice şi nealcoolice, de tipul restaurantelor şi cafenelelor,
în interiorul clădirilor, precum şi Ia terase (incLusiv activităţi în spaţiile
pubtice închise care au un acoperiş, pLafon sau tavan şi care sunt detimitate
de ceL puţin 2 pereţi, indiferent de natura acestora sau de caracteruL
temporar sau permanent) se desfă~oară
numai cu respectarea obLigaţiilor stabilite prin ordin al ministrului sěnătăţii
~i aL ministrului economiei, antreprenoriatuLul şi turismuLui, emis în temeiuL
art. 71 atm. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificăriLe si completărite
ulterioare astfeL:
.
este permisă
până La capacitatea maximă a spaţiului în intervaLuL orar 5,00-2,00
în judeţete/Iocatităţile unde incidenţa cumulată La 14 zite este mat
mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori
până Ia 50% din capacitatea maximă a spaţiului în intervaluL orar 5,002,00 în judeţeLe/LocalităţiLe unde mncidenţa cumulată Ia 14 ziLe este
mai mare de 3/1.000 de Iocuitori ~i mai micâ sau egală cu 6/1.000 de
locuitori. Participarea este permisă doar pentru persoanele care
sunt vaccinate împotriva virusului SÁRS-CoV-2 śi pentru care au
trecut 10 zile de Ia finalizarea schemei complete de vaccinare,
persoanele care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR
pentru infecţia Cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau
rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecţia
cu virusul SÁRS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore, respectiv
persoanele care se află Tn perioada cuprinsă între a 15-a zi şi a 180-a
zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2;
până Ia 50% din capacitatea maximă a spaţiutui Tn intervaLul orar
5,00-24,00 Tn judeţeLe/LocaLităţile unde mncidenţa cumuLată La 14
zile este mat mare de 6/1.000 de locuitori. Participarea este

ermisa doar pentru persoanele ca e sunt vaccinate împotriva
virusului SARS-CoV-2 şi pentru care au trecut 10 zile de Ia
finalizarea schemei complete de vaccinare, respectiv persoanele
care se aftă în perioada cuprinsă mntre a 15-a zi şi a 180-a zi
ulterloară conflrmărll lnfectărll cu viru ul SARS-CoV-2,
În cazuł restrictionării sau închiderii activităţii, se permit prepararea
hranei şi comercializarea produselor alimentare şi băuturilor alcoolice şi
nealcoolice care nu se consumă în spatiile respective;
> activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfăśoară activităţi
de preparare, comercializare şi consum al produselor alimentare śi/sau
băuturilor alcoolice şi nealcoolice în interiorul centrelor comerciale
(inctusiv activităţi in spaţiite pubUce închise care au un acoperiş, pLafon sau
tavan şi care sunt deLimitate de ceL puţin 2 pereţi, indiferent de natura
acestora sau de caractewl temporar sau permanent) se desfă~oară
numai cu respectarea obLigaţiiLor stabiLite prin ordin aĹ ministruLui sănătăţii
şi at ministruLui economiei, antreprenoriatutui şi turismu(ui, emis în temeluL
art. /1 aLin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu moditicăr[e şi cornpLetänLe
u[tenoare astfeL:
este permisă numai în zonele de c’.onsum delimitate faţă de
restul spaţiului public şi amenajate in acest scop, in
judeţele/Ĺocalităţile unde incidenţa cumutată La 14 riLe este
mal mare de 3/1.000 de locuitori şi mai mică sau egală cu
6/1.000 de tocuitori Accesul în zonele de consum astfel
delimitate şi amenajate este permis doar pentru persoanele
care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 şi pentru
care au trecut 10 vIe de Ia finalizarea schemei complete de
vaccinare, persoanele care prezintă rezultatul negativ al
unui test RT-PCR pent u infecţia cu virusul SARS-CoV-2 flu
mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al
unui test antigen rapid pentru infecţia CU virusul SARS-CoV-2
nu ma’ vechi de 48 de ore, respectiv persoanele care se află
n perioada cuprinsă între a 15-a zi şi a 180 a zi ulterioară
coflfirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2;
• este permisă numai in zonele de consum delimitate faţă de
restul spaţiului public şi amenajate in acest scop, in
judeţete/IocalităţiLe unde incidenţa cumuLată Ia 14 ziLe este
mai mare de 6/1.000 de locuitori până Ia 50% din capacitatea
maximă a zonetor. Accesul in zonele de consum astfel
deLimitate şi amenajate este permis doar pentru persoanele
care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 şi pentru
ca e au trecut 10 z’le de Ia finalizarea schemei complete de

vaccinare, respectiv persoanele care se află in perioada
cuprinsă intre a 15-a zi şi a 180-a zi ulterioară confirmării
infectării cu virusul SARS Coy 2,

În cazul restrictionării sau închiderii activitătii, se permit prepararea
hranei şi comercializarea produselor alimentare şi băuturilor alcoolice şi
nealcoolice çprę nu se consumá în spatiile respective;
) activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfăşoară activităţi
de preparare. comercializare si consum al produselor alimentare şi
băuturilor aLcoolice şi neaLcoolice în spaţiile special destinate dispuse in
exteriorul clădirilor, in aer liber (altete decât spaţiiLe pubtice închise care
au un acoperiş, plafon sau tavan şi care sunt deLimitate de cet puţin 2
pereţi, indiferent de natura acestora sau de caracteruL temporar sau
permanent)
sunt permise cu respectarea măsurilor de protecţie sanitară
stabilite prin ordin comuri aL ministrutui sănătăţii, aL
ministruţui economiei, antreprenoriatuLui şi turismului ~i al
preşedinteLui Autorităţii NaţionaLe Sanitare Veterinare şi
pentru Siguranţa AtimenteLor, emis în temeiul art. 71 aIm. (2)
din Legea nr. 55/2020, cu modificările si comptetăriLe
uLterioare;
) activitatea in baruri, cluburi şi discoteci
• este permisă
până La capacitatea maximă a spaţiutui in mntervaLul orar 5,00-2,00
in judeţeLe/LocaLităţiLe unde mncidenţa cumulată Ia 14 zile este mai
mică sau ală cu 2/1.000 de locuitori;
fără a depăşi 70% din capacitatea maximă a spaţiului în mntervalul
orar 5,00-2,00 in judeţele/locaLităţile unde incidenţa cumuLată La 14
rile este mai mare de 2/1.000 de locuitori şi mai mica sau egala cu
3/1.000 de locuitori;
fără a depăşi 30% din capacitatea maximă a spaţiuLui in intervatuL
orar 5,00-2,00, în judeţele/Localităţile unde incidenţa cumutată La
14 LiLe este mdi mare de 3/1.000 de locultorl şl mal mlcă sau egală
cu 6/1.000 de locuitori;
Accesul in toate situaţiile este doar pentru persoanele vaccinate
împotriva virusului SARS-CoV-2 şi pentru care au trecut 10 zile de
Ia finaliza ea schemei complete de vaccinare
.
este interzisă La niveLuL judeţeLor/LocaLităţitor unde mncidenţa
cumuLată La 14 zile este mai mare de 6/1.000 de locuitori;

) activitatea operatorilor economici care desfăşoară activităţi de
comerţ/prestări de servicii Tn spaţii închise şi/sau deschise. publice şi/sau
private
• este permisă
Tn zilele de vineri, sâmbătă şi duminică Tn intervalul orar 5,0022,00, Tn toate locaLităţile unde incidenţa cumuLată Ia 14 ziLe este
mai mare de 6/1.000 de locuitori şi mai mică sau egală cu
7,5/1.000 de locuitori; măsurile flu se mal apLică dacă incidenţa
cumulată Ia 14 ziLe este mai mică sau egală CU 5,5/1.000 de
locuitori;
Tn intervalul orar 5,00-22,00, Tn toate LocaLităţile unde incidenţa
cumuLată Ia 14 ziLe este mai mare de 7,5/1.000 de locuitori;
măsuriLe flu se mai apLică dacă incidenţa cumulată Ia 14 zile este mai
mică sau egală Cu 7/1.000 de locuitori;
Tn intervalul orar 22,00-5,00, doar Tn relaţia Cu operatorii economici
Cu activitate de Iivrare (a domiciliu;
unitătile farmaceutice. benzinăriile, operatorii economici Cu
activitate de Iivrare Ia domiciliu, precum şi operatorii economici
din domeniul transoortulut rutier de ~ersoane şi rutier de mărfuri
îşi pot desfăşura activitatea Tn regim normal de muncă, Cu
respectarea normelor de protecţie sanitară;
) activitatea Cu publicul a operatorilor economici care desfăśoară
activitatea Tn spatii Tnchise Tn domeniul sălilor de sport şi/sau fitness
se desfăşoară Cu respectarea normeLor de prevenire stabiţite prin ordinul
comun at ministrului tineretuLui şi sportuLui şi aL ministruLui sănătăţii, emis
in temeiul art. 71 aLin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificărite şi
compLetărite uLterioare, astfet:
.
este permisă
până La capacitatea maximă a spaţiutui Tn judeţeLe/IocaLităţiLe unde
incidenţa cumulatä La 14 rile este mai micâ sau egalá CU 3/1.000 de
Locuitori, Cu asigurarea unei suprafeţe de minimum 7 mp pentru
fiecare persoariă; cu asigurarea unei suprafeţe de minimum 4 mp
pentru fiecare persoană, dacă toate persoanele sunt vaccinate
impotriva virusului SARS-CoV-2 şi pentru care au trecut 10 zile de
Ia finaľzarea sChemei complete de vaccinare;
fără a depăşi 50% din capacitatea maximă a spatiutui, Cu asigurarea
unei suprafeţe de minimum 7 mp pentru fiecare persoană, Tn
judeţele/Locatităţile wide incidenţa cumuLată Ia 14 zile este mai
mare de 3/1.000 de locuitori ~i mai mică de 4/1.000 de loCuitori;
fără a depăşi 50% din Capacitatea maximă a spaţiuLui Cu asigurarea
unei suprafeţe de minimum 7 mp pentru fiecare persoană, Tn
judeţ~tLe/Iuc..aLi1ăţite unde ii’cidenţa cumuLată La 14 zite este mal
mare de 4/1.000 de locuitori ~i mai mică sau egală CU 6/1.000 de

locuitori. Participarea este permisă doar pentru persoanete care
sunt vaccinate impotriva vir sului SARS-CoV-2 şi pentru care au
trecut 10 zile de La finalizarea schemei complete de vaccinare
persoanele care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR
pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2 flu mai vechi de 72 de ore
sau rezultatul negativ cert ficat al unui test antigen rapid pentru
infecţia Cu virusul SA S-Coy 2 nu mat vechi de 48 de ore,
respectiv persoanele care se află n perioada cuprinsă intre a 1 5-a
zi şi a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS
CoV-2,
fără a depăşi 50% din capac-itatea maximă a spaţiuLui ni asigiirarea
unei suprafeţe de minimum 7 mp pentru fiecare persoană, în
judeţele/locaLităţiLe unde incidenţa cumuLată La 14 ziLe este mai
mare de 6/1.000 de locUitori. Participarea este permisă doar
pentru persoanele care stint vaccinate impotriva virUsulUi SARS
CoV-2 ~i pentru care au trecut 10 vIe de Ia finalizarea schemei
complete de vaccnare respectiv persoane e care se află în
perioada cuprinsa ~ntre a 15-a zi śi a 180-a zi ulterioară
CU iťliitiäill Ii fecLăiII CU virUsul SARS-CoV 2,
) activitatea cii publicul a operatorilor economici licenţiaţi tn domeniul
jocurilor de noroc
• este permisă
până La capacitatea maximă a spaţiului în judeţele/LocaLităţite unde
incidenţa cumulată Ia 14 zile este mai mică sau egală cu 3/1.000 de
locUitori;
până Ia 50% din capacitatea maximă a spaţiuLui în
judeţele/IocatităţiLe unde incidenţa cumulată La 14 ziLe este mai
mare de 311.000 de locUitori ~ mai mică sau egală Cu 6/1.000 de
locuitorl. Participarea este permlsă doar pentru persoanele care
iLl t vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 şi pentru care au
trecut 10 zile de Ia ťnalizarea schemei complete de vaccinare,
persoanele care prezrntă rezultatul negativ al unui test RT-PCR
pentru infecţia Cu virusul SARS-CoV-2 flu mai vechi de 72 de ore
sau rezUltatul negativ certificat al UnUi test antigen rapid pentru
infecţia cu virusul SARS-CoV-2 flu mai vechi de 48 de ore,
‘espectiv pe soat ele caie se aílă iii peiloada CupliIisă înLie a 15-a
zi şI a 180-a zi ulterloară conflrmărll lnfectărll cu virusul SARS
CoV-2;
până La 50% din capacitatea maximă a spaţuuLui în
judeţeLe/LocaLităţile unde incidenţa cumulată La 14 ziLe este mai
mare de 6/1.000 de locuitori. Partic parea este per isă doar
pefitru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS
CoV-2 şi pentru care au trecut 10 zile de Ia finalizarea schemei

complete de vaccinare, respectiv persoanele care se afLă în
perioada cuprinsă intre a 15-a zi şi a 180-a zi utterioara
confirmării infectărji cu virusul SARS-CoV-2;
La intrarea în sediu se asigură în mod obLigatonu, triajul
epidemiologic şi dezinfectarea obligatorie a mâinilor atât
pentru personalul propriu, cât şi pentru vizitatori, în condiţiile
stabiţite prin ordinul comun a! ministrului sănătăţii şi al
ministrului afacerilor interne. emis în temeiuL art. 13 şi aL art. 71
aIm. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificărite şi compLetările
uLterioare;
operatorti economici care desfăşoară activităţi de jocuri de noroc,
îngrijire personală, primire turistică cu functiuni de cazare, precum şi
activităti de lucru în birouri cu spaţii comune în sistem deschis au
obtigaţia de a respecta normele de prevenire stabiLite prin ordinul comun al
mmnistruţui economiei, antreprenoriatutui ~i turismului şi al ministruLui
sănătăţii, emis în temelut art. 71 aLin. (2) din Legea nr. 55/2020, Cu
modificăriLe şi completările ulterioare, în baza căruia îşi pot desfăsura
aCtivitatea;
r

activitatea La niveLuL cabinetelor stomatologice şi unitătilor sanitare non
COVID se desfă~oară ~n CondiţiiLe stabilite prin ordinuL ministruLui sănătăţii,
emis în temeiuL art. 71 aIm. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificăriLe si
CompLetăriLe uLterioare;

) activitatea Cu publicul a operatorilor economici care desfăşoară activităţi
de administrare a piscinelor interioare
• este permisă
fără a depăşi 70% din capacitatea maximă a spaţiuLui în
judeţeLe/tnealităţile tinde incidenţa cumtilată La 14 ziLe este mai
mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori;
fără a depăşi 50% din capacitatea maximă a spaţiului în
judeţele/LocaLităţiLe unde mncidenţa cumutată La 14 zile este mat
mare de 3/1.000 de locuitori şi mai mică sau egală cu 6/1.000 de
Locuitori. Participarea este permisă doar pentru persoanele care
sunt vaccinate împotriva virusului SÁRS-CoV2 şi pentru care au
trecut 10 zile de Ia f’naľzarea schemei complete de vaccinare
persoanele care prezrntă rezultatul negativ al unui test RT-PCR
pentru infecţia cu virusul SARSCoV-2 nu mai vechi de 72 de ore
sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru
infecţia cu vrusul SARS-CoV-2 nu mat vechi de 48 de ore,
respectiv persoa ele ca e se afla in perioada cuprinsă intre a 15-a
zi şi a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS
Coy- 2;

fără a depăşi 50% din capacitatea maximă a spaţiului în
judeţe[e/[oca[ităţiLe unde incidenţa cumutată [a 14 ziLe este mai
mare de 6/1.000 de locuitori. Participarea este permisă doar
pentru persoanele care sunt vaccinate impotriva virusului SARS
CoV2 şi pentru care au trecut 10 zile de Ia f a izarea schemei
complete de vaccinare, respectiv persoanele care se află în
perioada cuprinsa între a 15-a zi şi a 180-a zi ulterioa ă
confirmării infectării cu virusul SARS Coy 2,
r

operatorii economici care desfăşoară activităţi de administrare a
ştrandurilor exterioare, a piscinelor exterioare au obligaţia de a respecta
normete de prevenire stabi[ite prin ordinul comun a[ ministrului tineretutui
g sportului ~i al ministru[ui sănătăţii, emis în temeiu[ art. 71 aLin. (2) din
Legea nr. 55/2020, cu modificărite şi completări[e u[terioare;

r

operatorii economici care desfăşoară activităţi de tratament balnear au
ob[igaţia de a respecta norme[e de prevenire stabihte prin ordinul
ministru[ui sănătăţii, emis în temeiul art. 71 a[in. (2) din Legea nr. 55/2020,
cu modificări[e şi completări[e uLterioare;

) activitatea oDeratorilor economici care administrează locuri
ioacă
pentru copii în sDatii închise
• este permisă
fără a depăşi 70% din capacitatea maximă a spaţiu[ui şi în intervalul
orar 5,00-24,00 în judeţe[e/[oca[ităţiLe unde incidenţa cumulată [a
14 zile este mai mare de 2/1.000 de Iocuitori şi mai mică sau egală
cu 3/1.000 de locuitori.
fără a depăg 50% din capacitatea maximă a spaţiu[ui şi în intervatul.
orar 5,00-24,00 în judeţe[e/localităţi[e uride iricidenţa cumu[ată [a
14 zile este mai mare de 3/1.000 de locuitori şi mai mică sau egală
cu 6/1.000 de locuitori. Participarea este permisă doar pentru
persoanele care sunt vaccinate impotriva virusului SARS-CoV-2 şi
pentru care au trecut 10 zile de (a finalizarea schemei complete
de vaccinare, persoanele care prezintă rezultatul negativ al unui
test RT-PCR pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de
72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen
rapid pentru infeeţia cu virustil SARS-CoV-7 nu mai veehi do 48 de
ore, respectiv persoanele care se află în perioada cuprinsă între a
15-a zi ş~ a 180-a z ulterioară confirmării infectării cu virusul
SARS-CoV-2;
fără a depăşi 50% din capacitatea maximă a spaţiu[ui şi în interva[u[
orar 5,00-24,00 în judeţe[e/loca[ităţile unde incidenţa cumu[ată [a
14 zI[e este mal mare de 6/1.000 de locuitori. Participarea este
permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva

virusu ui SARS-CoV-2 şi pe tru care au trecut 10 zile de Ia
finalizarea schemei complete de vaccinare, respectiv persoanele
care se află în perioada cuprinsă intre a 15-a zi şi a 180 a zi
ulteroară confirmarii infectării Cu vir sul SARS Coy 2,
) activitatea operatorilor economici care administrează săli de jocuri
• este permisă
până Ia capacitatea maximă a spaţiului In intervaLul orar 05,00
02,00 în judeţele/LocaLităţile unde incidenţa cumulată Ia 14 zile este
mai mică sau egală Cu 2/1.000 de locuitori, daca toate persoanele
sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 şi pentru care au
trecut 10 zile de Ia finalizarea scheme complete de vacc flare;
fără a depăşi 70% din capacitatea maximă a spaţiului în intervaLul
orar 5,00-2,00 In judeţele/LocaLităţiLe unde incidenţa cumuLată Ia 14
ziLe este mai mare de 2/1.000 de locuitori ~i mai mică sau egală cu
3/1.000 de locuitori, daca toate persoanele sunt vaccinate
împotriva virusului SARS-CoV-2 şi pentru care au trecut 10 zile de
Ia finalizarea schemei complete de vaccinare;
fără a depăşi 50% din capacitatea maximă a spaţiuLui în intervaLul
orar 5,00-2,00 In judeţeLe/LocaLităţile unde incidenţa cumuLată Ia 14
ziLe este mai mare de 3/1.000 de locuitori şi mai mică sau egală cu
6/1.000 de Iocuitori. Participarea este permisă doar pentru
persoanele ca e sunt vaccinate împotnva virusulu’ SARS-CoV-2 şi
pentru care au trecut 10 zile de Ia finalizarea scheme’ complete
de vaccinare, persoanele care prezinta rezu tatul negativ al unui
test RT-PCR pentru nfecţia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de
72 de ore sau rezu atul negativ certificat al unui test antigen
rapid pentru infec;’ cu virusul SARS-CoV-2 flu mai vechi de 48 de
ore, respectiv persoanele care se află în perioada cuprinsă intre a
15-a zi şi a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul
SARS-CoV-2;
fără a depăşi 50% din capacitatea maximă a spaţiului In intervaLuL
orar 5,00-2,00 în judeţeLe/tocaLităţiLe unde incidenţa cumulată La 14
ziIe este mai mare de 6/1.000 de locuitori. Participarea este
permisă doar pentru persoanele care stint vaccinate împotriva
virusului SARS-CoV-2 şi pentru care au trecut 10 vIe de Ia
íIlidlLedled sclieiiiel curt plete de vacc nare, respectlv persoanele
care se află în perloada cuprinsă între a 15-a zi şi a 180-a zi
ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2;
activitatea în creşe şi after-school-un este permisă numai cu respectarea
condiţiiLor stabiLite prin ordin comun aL ministruLui educaţiei, al ministrului
muncii şi protecţiei sociale şi aI ministruLui sănătăţii, emis în temeiut art. 71
aIm. (2) din Legea nr. 55/2020, Cu modificăriLe şi compLetăriLe uLterloare;

> activitatea unitătilor/institutiilor de învătământ este permisă cu activităţi
didactice şi atte activităţi specifice, precum ŞI cu organizarea şi
desfăsurarea examenelor pentru elevi/studenti, cadre didactice, ~n
condiţiite respectării măsuritor de prevenire, stabitite prin ordin comun at
ministruki educaţiei şi at ministrutul sănătăţii, emis în temeiut art. 71 atm.
(2) din Legea nr. 55/2020, cu modificărite şi comp[etări[e utterioare;
La apariţia a 3 cazuri de infectare cu virusut SARS-CoV-2 ¶ntr-un
interval de 7 zile consecutive, în spaţiile destinate cazării elevitor
SaL! stLldenţilor, se instituie măsura închiderii clădirii pentru 0
perioadă de 14 zile. Pentru etevii/studenţii care nu au posibititatea
deptasării La đomicitiu sau o attă Locaţie se asigură de către
unitatea/instituţia de învăţământ responsabită cazarea în condiţii de
carantină, precum şi măsurite necesare pentru sprijinirea asigurării
necesităţitor de bază;
activitatea pietelor agroalimentare, inclusiv a pietelor volante. a
târgurilor, a bâlciurilor şi a talciocurilor, se desfăşoară în condiţiite
stabitite prin ordin comun at ministrutul dezvottării, tucrăritor pubtice şi
administraţiei, at ministrutui agricutturii şi dezvottării rurate, at ministrutui
sănătătii şi at ministru[ui muncii şi protecţmei sociate;
activitatea de transport aerian. feroviar, rutier, naval, intern Si
international de mărfuri se desfă~oară cu respectarea normetor de igienă ~i
protecUe sanitară ~i în baza ordmnutui comun at ministrutui transporturitor
şi infrastructurii, at ministrutui afaceritor interne şi at ministrutui sănătăţii,
emis în temeiut art. 32, 33 şi at art. 71 atm. (2) din Legea nr. 55/2020, cu
modificărite şi comptetărite uttericare;
organizarea şi desfăşurarea de către instituţiile Cu atribuţii în domeniul
apărării nationale, ordinii şi siguran~ei publice, Tn aer liber, a activităţitor
specifice, este permisă sub supravegherea unui medic epidemiolog;
organizarea şi desfăşurarea activităţilor specifice din domeniul diplomatic.
inclusiv Ia sediile misiunilor diplomatice si oficiilor consulare acreditate
Tn România, este permisă cu asigurarea unei suprafeţe de minimum 4 mp
pentru fiecare persoană participantă şi respectarea regulilor de protecţie
san itară;
organizarea activitătii La torul de munră se va reali7a cti respectarea
prevederitor Legate emise de autorităţite cornpetente în ceea Ce priveşte
prevenirea rontaminării Cu virusut SÁRS Coy 2 ~i pentru asigurarea
securităţii śi sănătătii în muncă a tucrătoritor, ţmnând cont şi de gradut de
vaccinare a angajaţitor de [a acet Loc de muncă, atestat prin certificat de
vaccinare împotriva virusutui SARS-CoV-2 prezentat de sa[ariaţii pentru care
au trecut 10 zite de [a finatizarea schemei compLete de vaccinare, precum şi
de număru[ de angajaţi care se af[ă în perioada cuprinsă între a 15-a zi şi a
180-a zi u[terioară confirmării infectării cu virusut SARS-CoV-2 şi care deţmn
şi prezintă angajatorutui adeverinţă etiberată de medicut de famitie;

olgamzarea muncH (a domicliju sau Tn regim de telemuncă, acoLo
unde specificul activităţii permite, se face în condiţiite art. 5 aIm. (2)
lit. d) şi aIm. (3) lit. f) şi art. 17 din Legea nr. 55/2020, cu
modificăriLe şi compLetărite uLterioare, în condiţiiLe art. 108-110 din
Legea nr. 53/2003 Codul muncH, republicată, cu modificăńte şi
comptetăriLe ulterioare, precum şi ale celor stabilite prin Legea nr.
81/2018 privind regLementarea activităţii de telemuncă, cu
modificările ~i completările ulterioare;
dacă flu este posibilă munca La domiciliu sau tetemunca, angaiatorii
din sistemul privat, autoritătiłe Si institutiile publice centrale şi
locale, indiferent de modul de finanţare Si subordonare. precum si
regiiłe autonome, societătjle nationale, companiile nationale si
societătile Ia care capitałul social este detinut integral sau
majoritar de stat on de o unitate administrativ-tenjtorjală, având
un număr mai mare de 50 de salariati, au obLigaţia organizării
programułui de lucru astfeL încât personaLuL să fie împărţit Tn grupe
care să înceapă, respectiv să termine activitatea Ia o diferenţă de
cel puţin o oră;
-

ĺn toate Iocalităţile unde incidenţa cumu ata a 14 zile este mai mare de
6/1.000 de locuitoni şi mai mică sau egală cu 7 5/1 000 de locuitori se
interzice circulaţia persoanelor Tn afara locuinţei/gospodăniei Tn zilele de
vineri, sambătä şi duminicä Tn intervalul o ar 20,00-5,00, CU excepţiile
prevăzute (a art. 2 pct. 1 din anexa 3 Ia H.G 932/2021, modificată pnin H.G.
990 şi 1015/2021. Măsurite flu se mai aplică dacă incidenţa cumulată La 14
zile este mai mică sau egală cu 5,5/1.000 de Locuitoni.
Măsunile flu se apłică persoanelor care sunt vaccinate împotriva virusului SARS
CoV-2 şi pentru care au trecut 10 zile de (a finalizarea schemei complete de
vaccinare şi care fac dovada îndeplinirii acestei condiţii prin intermediul
certificatului de vaccinare, pe suport hârtie sau în format eLectronic, sau al
certificatu(ui digital al Uniunii Europene privind COVID-19 ~i nici persoanelor
fizice provenite din state ale căror autorităţi flu emit certificate digitale ale
Uniunii Europene privind COVID-19 çau dortimente compatibile cu aceste
certificate, vaccinate împotriva virusutui SARS-CoV-2 şi pentru care au trecut 10
zile de Ia finalizarea schemei complete de vaccinare şi care fac dovada îndeplinirii
acestej condiţii priri dociimente, pe suport hârtie sau în format eLectronic, care să
ateste vaccinarea acestora.
ĺn toate Iocalităţile wide incidenţa cumulată Ia 14 zile depăşeşte 7,5/1.000
de (ocuitoni se interzice circulaţia persoanelor in afara locuinţei/gospodăniei
Tn intervalul orar 20,00-5,00, Cu excepţiile prevăzute Ia art. 2 pct. 2 din
anexa 3 (a H.G. 932/2021, modificată p in H G. 990 şi 1015/2021. Măsurile
iiu se mai aplkä dacä incidenţa cumulată La 14 zile este mai mică sau egală cu
7/1.000 de locuitori.
Măsunile nu se aplică persoanelor care sunt vaccinate împotniva virusului SARS
CoV-2 şi pentru care au trecut 10 zite de La finalizarea schemei complete de
vaccinare şi care fac dovada îndeplinirii acestei condiţii prin intermediul
certificatului de vaccinare, pe suport hârtie sau Tn format eLectronic, sau al
certificatului digital al Uniunii Europene privind COVID-19 şi nici persoanetor
fizice provenite din state ate căror autorităţi flu emit certificate digitale ale

Uniunhi Europene privind CQVID-19 sau documente compatibite Cu aceste
certificate, vaccinate împotriva virusulul SARS-CoV-2 şi pentru care au trecut 10
zite de La finalizarea schemei compLete de vaccinare şi care fac dovada îndeplinirii
acestei condiţii prin documente, pe suport hârtie sau în format eLectronic, care să
ateste vaccinarea acestora.

