
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

DEPARTAMENTUL PENTRU SITUATII DE URGENTA 


COMITETUL JUDETEAN PENTRU SITUATII DE URGENTA TELEORMAN 

HOTARARE 

privind constatarea incadrarii in limitele incidentei cumulate la 14 zile ~i 


aprobarea unor masuri suplimentare pentru gestionarea situatiei generate de 

infeq:ia cu COVID-19, pentru localitatile de pe raza judetului Teleorman 


Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta Teleorman, Intrunit In ~edinta 
extraordinara in data de 24.09.2021, la convocarea pre~edintellJi, potrivit dispozitiilor art. 10, 
alin. (1) ~i (2) din Regulamentul - cadru privind structura organizatorica, atributiile, 
functionarea ~i dotarea comitetelor ~i centrelor operative pentru situatii de urgenta, aprobat 
prin HG nr. 1491/2004, 

in conformitate cu: 

- prevederile art. 257 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu rnodificarile ~i 
completarile ulterioare; 

- prevederile art. 2 lit. a, d ~i j, art. 3 lit. a, art. 4, art. 7 ~i art. 11 din OUG nr. 21/2004 
privind Sistemul National de Management al Situatiilor de Urgenta, cu modificarile ~i 
completarile ulterioare; 

- prevederile Regulamentului de Organizare ~i Functionare al c:omitetului pentru Situatii 
de Urgenta al judetului Teleorman, aprobat prin Ordinul Prefectului nr. 270/29.04.2021; 

- HG nr. 557/2016 privind managementul tipurilor de risc; 
- prevederile Legii nr. 55/2020 privind unele masuri pentru prevenirea ~i combaterea 

efectelor pandemiei de COVIO-19; 
- prevederile Legii nr. 136/2020 privind instituirea unor ·masuri in domeniul sanatatii 

publice In situatii de risc epidemiologic ~i biologic, republicata ~i ale Legii nr. 95/2006 privind 
reforma In domeniul sanatatii, republicata; 

- Ordinul rninistruluisanatatii nr.1309/2020 din privind modalitatea de aplicare a 
masurilor de prevenire ~i limitare a imbolnavirilor cu SARS-CoV-2; 

- HG nr. 932/2021 privind prelungirea starii de alerta pe teritoriul Romaniei incepand cu 
data de 10 septembrie 2021, precum ~i stabilirea rnasurilor care seaplica pe durata acesteia 
pentru prevenirea ~i combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, modificata ~i completata 
prin HG nr. 990/17.09.2021 ~i HG nr. 1015/23.09.2021 

Avand in vedere: 

- situatia privind incidenta cumulata la 14 zile pentru localitatile din judetul Teleorman 
trans'!'isa de Directia de Sanatate Publica Teleorman, in ziua de 22, 23 ~i 24 septembrie 2021, 

In conformitate cu dispozitiile art. 10, alin. (3) din Regulamentul - cadru privind structura 
organizatorica, atributiile, functionarea ~i dotarea comitetelor ~i centrelor operative pentru 
situatii de urgenta,aprobat prin HG nr. 1491/2004: 



HOTARA$TE 

Art. 1. (1) Se incadrarea in limitele incidentei la 14 zile, respectiv mai 
mare de 2 la 1.000 locuitori, pentru localitatile nt''''''';:'"; in Anexa nr. 1 la prezenta 
hotarare. 

(2) In lotalitatile prevazute in Anexa nr. 1 se vor aplica masurile 
din Anexa nr. 2 la hotikare, in funqie de incidenta cumulata la 14 zile, 'incepand cu 
data 24.09.2021, pentru 0 perioada de 14 zile, situatia urmand a fi reevaluata la finalul 

(3) Comitetele locale pentru de urgenta de la nivelul unitatilor 
administrativ in nr. 1 vor lua masuri 
in aplicare ~i pe plan local, a masurilor 

in funqie de incidenta cumulata la 14 

Art. 2. Orice prevederi adoptate prin hotararile ale Comitetului Judetean 
pentru Situatii de Urgenta, contrare prevederilor prezentei hotarari, se abroga. 

Art. 3. Secretariatul Tehnic Permanent al Comitetului Judetean pentru Situatii Urgenta 
Teleorman va comunica prezenta hotarare Comitetului National pentru de Urgenta, 
membrilor Comitetulu.i Judetean pentru Situatii de Urgenta Tel.eorman ~i Comitetelor Locale 
pentru Situatii Orgenta. 

Art. 4. Hotararea se va posta pe pagina web a Institutiei Prefectului - judetul Teleorman 
~i site-ul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta "A. D. Ghica" al judetului Teleorman, 
prin grija Secretariatului Tehnic Permanent. 

PRE$EDINTE C.l.S.U. TElEORMAN 

PREfECT 


Emilia PARASCHIVESCU 


Semnat digital de EmiliaEmilia Paraschivescu 
Data: 2021.09.24 15:42:50 Paraschivescu' . +03'00' , 

ALEXANDRIA 
Nr. 63 din 24 septembrie 2021 

http:2021.09.24


ANEXA NR. 2 LA HClSU NR. 63/24.09.2021 

Masuri pentru gestionarea situa~iei generate de infect:ia cu covid-19, pentru 
localitatile de pe raza judetului Teleorman 



Participarea este permisa doar pentru persoanele care sunt vaccinate impotriva virusului SARS-CoV-2 
~i pentru care au trecut 10 zile la schemei complete care 
rezultatul negativ al test pentru infeqia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore 
sau rezultatul negativ certificatal unui antigen rapid infeqia cu virusul nu mai 

48 ore, care se afla perioada . rntre a 15-a zi ~i a 180-a zi 
ulterioara confirmikii· infeetarii cu virusul SARS-CoV-2, In tonditiile prin ordinul comun al 
ministrului tineretului ~f sportului §i al ministrului . in temeiul art. 43 §i al art. alin. (2) 
din LeFea nr. 55/2020, cu modificarile §i completarile 

6. In condi~iile pet. 2 se de sportivii· profesioni§ti, legitimati de 
performanta a aetiviti3tilor acoperite saO in aer liber, iar aetivitatile 

,.",,.,,,,1-i.-,,, fizica In spatH sunt in conditiile prin ordinul comun al minlstrului 
tineretului §i sportului §i al ministrului sanatatii, emis In temeiul art. 43 §i al art. 71 alin. (2) din 
nr. cu modificarile §i completarile 

7. Aetivitatile institutiilor bibliotecilor, librariilor, cinematografelor, institutiilor speetacole 
§colilor populare §i §i culturale aer liber se 

pot numai In conditiile stabilite prin ordinul comun al ministrului culturii §i al ministrului 
sanatatii, in art. 44 §i al art. 71 (2) din nr. 55/2020, cu modificarile §i 
completarile ulterioare. 

8. In conditiile pet. 7, activitatii cadrul cinematografelor, institutiilor 
de speetacole §i/sau concerte sunt cu participarea publiculul pana la 70% din capacitatea 
maxima a spatiului §i ma~tii de proteqie,incidenta cumulaUi la 14 in 
judet/localitate este cu 3/1.000 de locuitori, §i sunt interzise la depa§irea incidentei 

6/1.000 de locuitori. 
8" 1. In conditiile organizarea §i aetiviti3tii In cadrulcihematografelor, institutiilor 

§i/sau concerte sunt cu publicului la 50% din 
maxima a spatiului §i cu purtarea ma§tii de proteqie, cumulata la zile In localitate 
este mai mare de locuitorl §i mid~ sau egala cu 6/1.000 locuitori. Participarea este 
permisa doar pentru persoanele care sunt vaccinate Impotriva virusului §i pentru care au 

10 zile la finalizarea complete vaccinare, 
negativ al unui test RT-PCR pentru cu virusul SARSCoV-2 nu mal veChl de !l de ore sau 
rezultatul al test rapid pentru cu virusul SARS-CoV2 nu mai 

care se afla in perioada cuprinsa intrea 15-a zi §i a 180-a zi ulterioara 
in conditiile stabllite priliordinul comun al ministrului 

culturii §i al ministrului sanatatii, In temeiul art. 44 ~i al 71 alin. (2) din nr. 55/2020, cu 
ulterioare. 

7, organizarea ~i desfa§urarea aetivitatii institutlilor publice sau private de cultura 
care admtnlstreazCl spatH special destinate aetivitatilor cultural-artistice in aerliber se pot cu 
participarea a mult 1.000 persoane scaune, cu unei suprafete minime de 4 mp 
pentru fiecare persoana §i cu normelor de proteqie 

10. In conditiile 7, la nlvelul localitatilor unde cllmulata la 14 mal 
cu 6/1.000 locuitori, organizarea §i speetacolelor de tipul drive-in sunt 

numai ocupantii unui autovehicul sunt membrii familil sau :reprezinta grupuri pana la 
4 persoane. Participarea estepermisadoar pentru persoanele care sunt vaccinate impotriva virusulul 
SARS-CoV2 §i pentru care au trecut 10 la finalizarea schemel· complete de vaccinare, persoanele 

rezultatul negativ al unui test pentru cu virusul SARSCoV-2 nu vechi 
de ore sau rezultatul al unui test antigen rapid pentru infeqia cu virusul 

CoV-2 nu mai vechi 48 ore, persoanele care afla in perioada cuprinsa intre a 15-a zi 
§i a 180-a zi ulterioara confirmarii infeetarii cu virusul SARS-CoV-2, in condltiile stabilite prin ordinul 
comun al mlnistrului culturli ~i al ministrului sanatatii, emis in temeiul art. 44 §i al art. 71 alln. (2) din 

nr. 55/2020, cu modificarile §i completarile ulterioare. Aetivitatile sunt lnterzise la nivelul 
localitatilor unde incidenta cumulata la 14 este mal mare 6/1.000 delocuitori. 

11. In conditiile pet. 7, la nivelul localitatilor unde cumulata la 14 este mai mare 
2/1.000 de locuitori §i mai mica sau egala cu 3/1.000 locuitori, organizarea §i desfa§urarea in aer 
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liber a spectacolelor, concertelor, festivalurilor publice ~l private sau a B.ltor evenimente culturale sunt 
permise numai cu participarea a cel mult 2.500 de spectatori ~i cu purtarea ma!;itii proteqie. 
Participarea este permisa doar care sunt impotriva virusului SARS-CoV-2 
~i pentru care au trecut zile la schemei complete de vaccinare, persoanele care prezinta 
rezultatul negativ al test RT-PCR pentru cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi 72 de ore 
sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infeqia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai 
vechi 48 orel care se ami in cuprinsa intre a zi ~i a zi 
ulterioara confirmarii infect~kii cu virusul SARS-CoV-2, in conditiile stabilite prin ordinul comun al 
minlstrului culturii !;ii al minlstrulul sanatatii, emis in temeiul art. 44 ~i al art. alin. (2) din nr. 

cu modifid3rile ~i completarile ulterioare. Activitatile sunt interzise la nivelul localitatilor unde 
inciden.t;a cumulata la 14 zile este mal mare 6/1.000 locuitori. 

12. In conditiile pct. 7, la nivelul localitatilor unde incidenta cumulata la 14 este mai mica sau 
egala cu 2/1.000 de locultori, organizarea ~i desfa~urarea In aer liber a spectacolelor, concertelor, 
festivalurilor publice !?i sau a altor evenimente culturale sunt permise cu a mult 
75.000 de spectatori !?i cu purtarea ma~tii proteqie. Participarea este doar pentru 

care impotriva virusului ~i pentru care au trecut zile la 
finalizarea schemei complete de vaccinare, persoanele care prezinta rezultatul negativ al unui test RT

pentru cu virusul nu mai 72 ore sau no,.,,,,ri\l ror+ifir", 

al unui test rapid pentru infeqia cu virusul ":>1"\1"',"""'-..lJ 

care se in perioada 7ntrea 15-a zi a 180:'a zi ulterioara infectarii 
cu virusul SARS-CoV-2, in conditiile stabilite prin ordinul comun ministrului culturii ~i al ministrului 

temeiul ~i al art. 71 alin. (2) din nr. cu modificarile ~i 
completarile ulterioare. 

1. conditiile pct. 7, la nivelullocalitatilor unde incidentacumulata la 14 este mai mare de 
3/1.000 de locuitori ~i mal mica egala cu 6/1.000 de locuitori, orgimizarea ~i desfa~urarea In aer 
liber a spectacolelor, concertelor, festivalurilor publice ~i private a altor evenimente culturale sunt 
permise cu participarea a tel mult 1.000 de spectatori ~i cu purtarea ma~ii de proteqie. Participarea 
este doar pentru persoanele care sunt vaccinate impotriva virusului SARS-CoV-2 ~i pentru care 
au trecut 10 zile de finalizarea schemei complete de vaccinare, persoanele care prezinta rezultatul 
negativ al unui test RT-PCR pentru infeqia cu virusul SARS-CoV-2 numai vechi de 72 de ore sau 
rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru cu virusul nu mal vechi 
de 48 de ore, respectiv persoanele care se afla in perioada cuprinsa intre a 15-a zi ~i a 180-a zi ulterioara 
confirmarii infectarii cu virusul SARS-CoV-2, In conditiile stabilite prin ordinul cdmun al ministrului 
culturii ~i al ministrului sanatatii, emis.1n temeiul art. 44 ~i al art. 71 alin. (2l din Legea nr. 55/2020, cu 
modificarile !?i completarile 

conditiile pct. 7, la nivelullocalitatilor, organizarea ~i desfa~urarea 11"1 aer liber a spectacolelor, 
concertelor, festivalurilorpublice ~i private sau a altor evenimente cultorale 5unt permise cu un numar 
mai mare de 2.500 spectatori. Participarea este permisa doar pentru persoanele care sunt vaccinate 
impotriva virusului SARS-CoV2 ~i pentru care au trecut 10 la finalizarea schemei complete 
vaccinare. 

Activitatea cultelor religioase, inclusiv slujbele ~i rugaciunile colective, se desfa~oara in interiorul 
~i/sau in afara laca!?urilor de cult, cu respectarea regulilor de proteqiesanitara, stabilite prin ordinul 
comun al ministrului sanatatii ~i al ministrului afacerilor interne, emis mtemeiul art. 45 §i al art. 71 alin. 
(2) din nr. 55/2020, cu modificarile §i completarile ulterioare. ' 

15. In conditiile pct. pentru prevenirea rasp€mdirii infeqiilor cu virusul SARS-CoV-2, organizarea 
de §i/sau pelerinaje este permisa numai cu respectarea regulilor de proteqie 

stabilite prin ordinul comun al ministrului sanatatii ~i al de Stat pentru Culte. 
interzic activitatile recreative §i sportive desfa§urate In aer fiber, cu excePtia celor care se 

in unde cumulata la 14 zile este mai mica' sau cu 2/1.000 
locuitori, cu participarea a cel mult 50 de persoane care nu locuiesc 7mpreuna, stabilite prin ordin comun 
al ministrului sanatatii, dupa cu ministrul tineretului §i sportului, ministrul mediului, apelor §i 
padurilor sau ministrul agriculturii §i dezvoltarii rurale. 
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interzic activitatile recreative ~i sportive In aer. liber.i cu exceptia celor care se 
desfa~oara Tn localitatile unde incidenta cumulata la 14 zile este mare de 2/1.000 locuitori ~i 
mai sau cu 3/1.000 de locuitori, cu a cel mult 30 care nu locuiesc 
Tmpreuna, in conditiile stabilite prin ordin comun al ministrului sanatatii, dupa caz, cu ministrul 
tineretului ~i sportului, ministrul mediului, apelor §i padurilor sau ministrul $i dezvoltarii 

activitatile $i sportive in aer liber, cu celor care se 
in unde incidenta cumulata la 14 zile este mai mare de 3/1.000 locuitori §i 

mai sau egala cu 6/1.000 de locuitori, cu a cel mult 10 care nu locuiesc 
impreuna, stabilite prin ordln comun al ministrului sanatatii, .dupa cu ministrul tineretului ~i 
sportului, ministrul mediuluil apelor $i padurilor sau ministrul agriculturii $i dezvoltarii rurale. Activitatile 
sunt la nivelul locallti:itilor unde incidenta cumulata la 14 este mai mare de 6/1.000 de 
locuitori. 

18. permite organizarea evenimente private (nunti, botezuri, mese festive etc.) cu un numar 
participanti maximum persoane in sau 150 persoane'in interior 

in localitatile unde incidenta cumulata la zile cu 2/1.000 locuitori, cu 
normelor de proteqie sanitara. La numarului de in in 

interior nu sunt Tn calcul care au varsta mai mica de 16 ani. 
19. permite organizarea evenimente private (nunti, botezuri, mese festive etc.) cu un numar 
participanti maximum de persoane in exterior sau maximum 100 in interior 

in localitatile unde incidenta cumulata la 14 zile este mai mare de 2/1.000 de locuitori ~i mai mica sau 
egala cu 3/1.000 de locuitori, cu normelor de 'La stabilirea numarului de 
persoane in exterior $i/sau Tn interior nu in calcul persoanele care au varsta mai de 16 
ani. 

permite organizarea evenimente private (nunti, botezurl) cu un numar de participanti de 
maximum 400 persoane in interior $i cu unei de niinimum 2 mp 

in unde incidenta cumulata la 14 este mai sau egala cu 2/1.000 de 
locuitori. Participarea este doar pentru care sunt 'impotriva virusului 
SARS-CoV-2 si pentru care au trecut 10 de la finalizarea schemei complete vaccinare, 

rezultatul negativ al unui RT-PCR pentru infeqia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi 
de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infeqia cu virusul 

CoV-2 nu mai de 48 de respectiv care se afla in perioada cuprinsa 'intre a 15-a zi 
$i a 180-a zi ulteri6araconfirmikii infectarii cu virusul SARS-CoV-2. 

21. permite de (nunti, botezuri) cu un de participanti de 
maximum 300 de persoane in interior ~i cu asigurarea unei minimum 2 mp pentru 
persoana in localitatile unde inCidenta cumulata la 14 zile este mare de 2/1.000 locuitori ;;1 mai 
mica sau egala cu 3/1.000 de locuitori. Participarea este permisa doar pentru care sunt 

impotriva virusului SARS-CoV-2 $i pentru care au trecut 10 de la schemei 
complete de vaccinare,persoanele care prezinta rezultatul negativ al unui RT-PCR infeqia 
cu virusul SARS-COV-2 nu vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen 
rapid pentru infeqia cu virusul SARS-COV-2 nu mai vechi de 48 de respectiv persoanele care se 
afla In perioada cuprinsa lntre a zi $i a 180-a zi confirmarii cu SARS

evenimente private (nunti, botezuri) pana la capacitatea maxima a 
spatiului in in unde incidenta cumulatala 14 zile mai sau cu 3/1.000 
de locuitori, cu asigurareaunei de minimum 2 mppentru . persoana, daca toate 
nor..o(\:.nala sunt impotriva virusului SARS-CoV-2 Si pentru au trecut 10 de la 
finalizarea complete vaccinare, prezinta rezultatul negativ al Linui test RT-PCR pentru 

cu virusul SARS-CoV-2 nu mai de ore SelU rezultatul negativ al unui 
antigen rapid pentru infeqia cu virusul SARS:.CoV-2 nu mai vechi 48 de ' sau se afla Tn perioada 

intre a zi ulterioara confirmarli infectarii cu virusul SARS-CoV-2. 
permite de (nunti,' cum fi, fara a se limita la 

In saloane, culturale, restaurante, baruri, cafenele, sal1/corturi evenimente, pana la 
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24. C'~ ~~--: ..~ ~-~-~:-. 

maxima a spatiului in exterior sau in interior in localiUltile unde incidenta cumulata 
la 14 este mai egala cu 3/1.000 

cu 3/1.000 locuitori, cu 
caDacitatea maxima a spatiului in localitatile unde incid~nta la 14 zile este 

unei suprafete minimum 2 mp pentru fiecare 
sunt vaccinate impotriva virusului SARS.,CoV-2 ~i· care au trecut 
complete de vaccinare. 

23/\ 1. permite organizarea evenimente private (nunti, botezuri) cu un numar participanti 
de maximum 200 persoane in interior ~i cu asigurarea unei suprafete minimum 2 mp pentru 
fiecare persoana in localitatile unde incidenta cumulata la 14 este mai mare 3/1.000 de locuitori 
~i mai sau cu 6/1.000 locuitori. Participarea permlsa pentru care 
sunt vaccinate impotriva virusului SARS-CoV-2 ~i pentru care au trecut 10 de la finalizarea schemei 
complete vaccinare, persoanele care prezinta rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru 
cu virusul nu mai vechi de ore sau rezultatul negativ al unui test antigen 
rapid pentru infectia cu virusul nu mai vechi de ore, care se 
afla in perioada cuprinsa intre a 15-a zi ;;i a 180-a zi ulterioara confirmarii infectarii cu virusul SARS-

Activitatile sunt interzise la nivelul localitatilor unde inddenta cumulata fa 14 
este mai mare de 6/1.000 de locuitori. 

private meselor cum ar tI, Tara a se 
culturale, restaurante, baruri, cafenele, sali/corturi evenimente, 

locuitori, cu de minimum 2 
mp pentru fiecare persoana, daca toate persoanele sunt vaccinate Impotrlva virusului SARS-CoV-2 ~i 
pentru care au trecut de la finalizarea complete . 

Se permiteorganizarea de cursuri instruire ~i workshopuri pentru adulti, inclusiv 
pentru . proiectelor finantate din fonduri cu un numar de 

participanti maximum persoane in interior ;;i de maximum 300 de persdane in exterior, cu 
asigurarea unei suprafete minimum 2 mp pentru persoana, cu ma;;tii 
;;i cu respectarea normelor de sanatate publica prin ordinulministrllldi dadl incidenta 
cumulata la 14 zile in judet/localitate este mai mica sau cu 2/1.000 de locuitori. 

26. Se permite organizarea de cursuri de instruire ~i workshopuri pentru adulti, inclusiv cele 
organizate pentru proiectelor din fonduri cu un numar de 
participanti maximum 150 de in interior ~i maximum 200 de persoane In exterior, cu 

unei minimum 2 mp pentru persoana, cu ma~tii de DrC)te(:tle 
~i cu respectarea normelor publica stabilite in ordinul minist:rtllui daca incidenta 
cumulata la zilein judet/localitate este mai mare de 2/1.000 locuitorl ;;i mica sau eqala cu 
3/1.000 locuitori. 

27. permite organizarea cursuri de instruire ~i 'workshopuri pentru adulti, inclusiv cele 
organizate pentru implementarea proiectelor finantate din fondllrieuropene, cu un numar 
participanti mai mare de 250 persoane in interior ~i mai mare de 300 de persoane in exterior, cu 

suprafete minimum 2 mp pentru persoima, .daca tbate sunt 
Impotriva virusului SARS-CoV-2 ;;1 pentru care au trecut 10 zite de la finalizarea 

instruire 	~i workshopuri pentru adulti, inclusiv 
din fonduri . cu un numar 

complete vaccinare. 
1. Se permite nr",:mi7:::>rr.:>:::> 

normelor publica stabillte ordinul ministrului incidenta 
la 14 zile in localitate este mal mare de 3/1.000 locuitori $i mai mica sau egala cu 6/1.000 

de locuitori. este doar pentru care 7mpotriva virusului 

~i cu 

participantl de maximum 150 de in interior ~i de maximum 200 de persoane in exterior, cu 
asigurarea unei suprafete de minimum 2 mp pentru fiecare persoana; cup'u'rtarea ma~tii de protectie 

SARS-CoV-2 ~i pentru care au trecut 10 de la finalizarea schemei complete devaccinare, persoanele 
care prezinta rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infectia cu virusul SARS'-CoV-2 nu vechi 
de 72 de ore sau negativcertificat al unui test antigen rapid 'pentru infeqia cu virusul 
CoV-2 nu mal vechi 48 de respectiv persoanele care se afla In perioada cuprinsa intre a 
~i a 180-a zi ulterioara confirmarii infectarii cu virusul 
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28. permite de conferinte cu un num.ar de par:ticipahti de maximum 300 de 
in interior, cu asigurarea unei suprafete de minimum 2 mp pentru fiecare persoana, cu purtarea ma§tii 
de proteqie §i cu respectarea normelor de publica stabilite In ordinul ministrului sanatatii, 
daca incidenta cumulata la 14 in localltate este mai mica sau egala cu 2/1.000 locuitori. 

Se permite organizarea conferinte cu un numar participanti maximum 150 persoane 
in interior, cu asigurarea unei suprafete minimum 2 mp pentru fiecare persoana, cu purtarea ma~tii 

proteqie ~i cu normelor de publica stabilite In ordinul ministrului 
daca incidenta cumulata la 14 in localitate este mal mare de 2/1.000 locuitori ~i mai mica sau 
egala cu 3/1.000 locuitori. 

Se organizarea conferinte cu un numik participanti mai mare de JUU de persoane 
in interior, cu asigurarea unei suprafete de 2 mp pentru fiecare persoana, toate persoanele sunt 
vaccinate lmpotriva virusului §i pentru care au trecut 10zile la schemei 

vaccinare. 
30/\ 1. Se organizarea de conferinte cu un numar participanti 

in interior, cu unei suprafete minimum 2 mp pentru fiecare persoana, cu 
purtarea ma~tii proteqie ~i cu normelor de publica stabilite ordinul 
ministrului incidenta cumulata la 14 zile in localitate este mai mare de 3/1.000 de 
locuitori §i mai mica sau egala cu 6/1.000 locuitori. este doar pentru persoanele 
care sunt vaccinate impotriva virusului SARS-CoV2 ~i pentru care au trecut 10 la finalizarea 
crh,e:>rne:>1 complete ' vaccinare, persoanele care prezinta rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru 
infeqia cu virusul SARSCoV-2 nu mai vechi 72 ore sau rezultatul negativ certificat al unui test 

rapid pentru cu virusul SARS-CoV-2 nu vechi de de respectiv persoanele 
care se afla in perioada cuprinsa intre a zi §i a 180-a zi ulterioara' conflrrnarii infect1kii cu virusul 
SARS-CoV-2. 

31. permite, in conditiile Legii nr. 60/1991 privind organizarea' ~i adunarilor publice, 
republicata, organizarea de mitfnguri ~i demonstratii cu un numar participanti maximum 500 
persoane, incidenta cumulata la 14 zile in localitate este mai mica sau egala cu 2/1.000 
§i cu un numar de maximuml00 de daca incidenta cumulata la 14 in 
mare de .000 de locuitori $i egala cu 3/1.000 de locuitori si cu 
urmatoarelor masuri: 

a) purtarea ma$tii astfellncat de participantii; 
b) obligatorie a mainilor, pentru toate Care sosesc 'in spatiul In care se 

desfa~oara mitingul sau 
c) mentinerea fizice de minimum 1 metru intre participanti §i asigurarea unei suprafete de 

minimum 4 mp/ persoana, acolo unde este posibil; 
d) dezinfectarea mainilor persoanelor care distribuie eventuale pe perioada desfa~urarii 

mitingului sau a dernonstratiei; 
e)regulilor igiena colectiva ~i individuali3 pentru prevenirea contaminarii §i limitarea 

raspandirii virusului SARSCoV-2. 
31/\1. permite,ln conditiile Legii nr. 60/1991, republicata, organizarea de mitinguri §i 

demonstratii cu un numar de participanti de maximum 100 de daca incidenta cumulata la 14 
zile in localitate este mai mare de 3/1.000 de locuitori $i mai midi sau cu 6/1.000 de locuitori. 
Participarea este permisa pentru persoanele care sunt vaccinate impotriva virusului SARS-CoV-2 
~i pentru care au trecut 10 de la de care 
rezuItatuI al unui test RT-PCR pentru infeqia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de de ore 
sau negativ certificat al uriui test antigen rapid pentru infeqia cu SARS-CoV-2 nu mai 
vechi de 48 de persoanele care se In perioada cuprinsa intre a zi $i a 180-a zi 
ulterioara confirmarii infectarii cu virusul SARS-CoV-2, §i cu urmatoarelor masuri: 

purtarea ma§tii proteqie, 7milt nasul §i de catre partidpantii; 
b) obligatorie a mainilor, sosesc In spatiulln care se 

desfa§oara mitingul sau demonstratia; 
c) mentinerea fizice de minimum 1 metru intre participanti §i asigurarea unei suprafete de 

minimum 4 mp/persoana, acolo unde este posibil; 
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d) dezinfeetarea mainilor persoanelor care distribuie eventuale materiale perioada desfa~urarii 
mitingului sau a demonstratiei; 

e) aplicarea regulilor de coleetiva §i individuala contaminarii §i limitarea 
raspandirii virusului SARSCoV-2. 

permite activitatilor §i a porcine africane prin 
vanatori ,Iorl-i"", la care pot participa cel mult 20 de persoane. 

ART. 2 
(1) In conditiile art. 5 alin. (3) lit. b) din nr. 55/2020, cu modifidlrile ~i completarile ulterioare, 

se stabilesc masuri: 
1. In toate localitatile unde incidenta cumulata la 14 6/1.000 de locuitori ~i 

sau egala cu 7,5/1.000 de locuitori se circulatia persoanelor in 
locuintei/gospodariei In zilele vineri, sambata §i duminid!i in intervalul orar 20,00-5,00, cu 
urmatoarele exceptii: 

deplasarea In '-"-_._-- profesional, inclusiv locuinta/ §i locul/locurile de 
a aetivitatii profesionale ~i inapoi; 

b) pentru care nu poate fi rn::m::'T~ §i nici la rlicbnr~ 
precum ~i pentru achizitionarea medicamente; 

c) in localitatilor care sunt In tranzit sau calatorii al dlror 
interval orar se suprapune cu perioada interdiqiei, cum ar fi cu avionul, trenul, autocare 
sau transport §i care poate fj prin bilet sau alta modalitate 

achitare a calatoriei; 
d) din motive precum ingrijirea/ insotirea copilului, persoanelor 

varstnice, bolnave sau cu dizabilitati ori decesul unui membru de familie. 
2. toate localitatile unde cumulata la 14 zile 7,5/1.000 de locuitori se interzice 

circulatia persoanelor Tn locuintei/gospodariei Tn intervalul orar 20.00-5.00, cu urmatoarele 
exceptii: 

a) deplasarea in interes inclusiv Intre 'qosDodarie ~l locul/locurile de desfa~urare 
a aetivitatii profesionale ~i lnapoi; 

b) pentru medicala care nu poate fi ~i de la 
precum ~i pentruachizitionarea de medicamente; 

deplasari in afara localitatilor care sunt In tranzit sau efeetueaza al 
interval orar se suprapune cu perioada interdiqiei, cum ar fi efeetuate cu avionul, trenul, autocare 
sau alte mijloace de transport de persoane, ~i care poate fi dovedit prin bilet sau orice alta modalitate 
de achitare a calatoriei; 

d) deplasarea din motive precum ingrijirea/ insotirea copilului, ::.ciC+onb persoanelor 
varstnice, bolnave sau cu dizabilitati ori decesul unui membru familie. 

3. Masurile instituite In localltatile la pet. 1 nu se mai aplica dad) incidenta cumulata la 14 
este mai mica sau locuitori, instituite in localitatile prevazute la 

2 nu se aplica cumufata la 14 este mal mica sau egala cu 7/1.000 de locuitori. 
4. Masurile instituite in localitatile prevElzute la pet. 1 $i 2 nu se aplica persoanelor care sunt vaccinate 

lmpotriva virusului SARS-CoV-2 $i pentru care au trecut 10 zile lafinalizarea schemei 
$1 care dovada indeplinirii conditii prin intermediul de vaccinare, pe 

suport hartie sau in format eleetronic, sau al certificatului digitalal Uniunii Europene privind COVID-19. 
5. Masurile in la pet. 1 !;ii 2 nu se aplica persoanelor provenite 

din state caror autoritati r1U emit digitale ale Uniuhii Europene privind COVID-19 sau 
documente compatibile cu aceste Impotriva virusului $1 pentru care 
au trecut 10 zite de la finalizarea schemei complete vaccinare $i dovada indeplinirii acestei 
conditii prin documente, suport sau in format care ateste acestora. 

(2) Pentru verificarea motivului deplasarii In profesional, prev8zut la alin. (1) pet. 1 lit. a} 
~i pet. 2 lit. a), persoanele sunt obligate sa prezinte, la personalului autoritatilor abilitate, 
legitimatia de sau adeverinta eliberata de angajator ori 0 dedaratle pe propria raspundere, 

oler:ata in prealabil. 
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(3) Pentru verificarea motivului deplasarii interes personal, prevazut la<alin. (1) pct. 1 lit. b)-d) ~i 
2 lit. b)-d), persoanele sunt obligate la cererea personalului autoritatilor abilitate. 0 

declaratie pe propria raspundere, completata 
(4) Declaratia propria raspundere, prevazuta la alin. (2) ~i (3), cuprinda numele ~i 

prenumele, data na~terii, adresa locuinteijgospodikiei/locului activiti3tii profesionale, motivul ae[)la~;arl 
completarii ~i semnatura. 

ART. 3 
institui zonala conditiile art. 7 §i din nr. 136/2020 privind instituirea 

unor masuri in domeniul sanatatii publice In situatii de epidemiologic ~i biologic, republicata, cu 
modificarile ~i completarile 

ART. 4 
Pentru prevenirea infeqiilor cu virusul SARS-CoV-2, in starii de se interzic 

transportului rutier persoane prin servicii ocazionale, precum ~i suplimentarea unor curse 
regulate, potrivit reglementarilor in vigoare, in scopul participarii la procesiunile ~i/sau pelerinajele 
religioase catre locurile unde se aceste 

ART. 5 
conditiile art. 5 alin. (3) lit. f) din nr. 55/2020, cu modificarile ~i completikile ulterioare, se 

urmatoarele 
1. Activitatea cu publicul a operatorilor economici care activitati de preparare, 

§i consum al produselor alimentare §i/sau bauturilor alcoolice §i nealcoolice, tipul 
restaurantelor §i cafenelelor, in interiorul cladirilor, precum §i la terase permisa la capacitatea 
maxima a spatiului In intervalul orar 5,00-2/00 in localiNitile unde incidenta cumulata la 14 este 
mica sau cu 3/1.000 locuitori §i este la depa§irea incidentei 6/1.000 de locuitori. 

, 2. Activitatea restaurantelor ~i a cafenelelor din interiorul hotelurilor, pensiunilor sau altor uniti3ti de 
cazare, precum la acestora este permisa pana la capacitatea maxima a spatiului intervalul 
orar 5,00-2,00, localitatile unde incidenta cumulata la 14 zile este mai mica sau egala cu 3/1.000 de 
locuitori, ~i pentru persoanele cazate in cadrul acestor unitati,inlocalitatile unde este depa§ita 
incidenta de 3/1.000 de locuitorl in ultimele 14 

3. 	 Activitatea cu publicul a operatorilor 
~i consum al produselor bauturilor aILUUIII..t: 

restaurantelor ~i cafenelelor, in interiorul cladirilor, precum ~i la terase pana la 50% din 
oa(:itatea maxima a spatiului in intervalul orar 5,00-2,00 in localilatile undeincidenta cumulata la 14 

este mai mare 3/1.000 de locuitori ~i mai mica sau egala cu 6/1.000 locuitori. Participarea 
permisa doar pentru care sunt impotriva virusului ~i 

10 zile la finalizarea complete vaccinare, care 
ngr,-..r,u al test RT-PCR pentru Infeqia cu vlrusul SARS-CoV-2 nu mal vechi de IL de ore sau 
rezultatul negativ al unui test antigen rapid pentru infeqia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi 

48 ore, respectiv persoanele care se afla In perioada cuprinsa intrea lS-a zi ~i a 180-a zi ulterioara 
confirmarii infecrnrii c:u virusul SARS-CoV-2. 

3"1. Activitatea cu publicul a operatorilor economic! care· desfa~oara activitati de preparare, 
~i consum al produselor ~i/sau bauturilor ~t nealcoolice in interiorul 

este In localitatile unde incidenta cumulata la zile este mal mare de 
3/1.000 locuitori ~i mica sau cu .000 locultorinumai In consum delimitate 
fata de restul spat1ului public ~i amenajate in scop. Accesulin consum delimitate 
~i amenajate . doar pentru persoanele care sunt impotriva virusului SARS-CoV-2 
~i pentru care au trecut 10 de la schemei complete de persoanele care prezinta 
rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infeq:ia cu virusul SARS-CoV-2 nu mal vechi de de ore 
sau rezuItatuI certificat al unui antigen rapid pentru infeq:ia cu virusul .JM.Ir'l.J-<LAJ 

de respective care se afialn per/oada cuprinsa intre a lS-a zi sl a zi 
ulterioara confirmarii infectarii cu virusul SARS-CoV-2. 

4. la 1-3"1 se aplidl ~i operatorilor economici care activitatl in 
spatiile publice inchise care au un acoperi~, plafon sau tavan $i care sunt delimitate de putin 2 
pereti, indiferent natura acestora sau caracterul sau permanent. 
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5. In situatia in care activitatea .operatorilor economici la pct. 1 este rocrr,,...,., 

sau inchisa, se permit Si comercializarea produselor alimentare Si bauturilor 
Si care nu se consuma In spatiile respective 

6. Operatorii economici prevazuti la 1-3/\1 vor respecta obligatiile prin ordin al 
ministrului sanatatii Si al ministrului economiei, antreprenoriatului $i turismului, in temeiul art. 71 
alin. (2) din nr. 55/2020, cu modifidkile $i completarile ulterioare. 

7. comercializarea !}i consumul produselor alimentare!}i bauturilor alcoolice!}i nealcoolice 
sunt in spatiile special destinate dispuse in exteriorui cladirilor, in aer liber, cu exceptia 
prevazute la pct. 4, cu masurilor de proteqie sanitara stabilite prin ordin comun al 
ministrului sanatatil, al ministrului economiei, antreprenoriatului ;;i turismului ;;i al pre!}edintelui 
Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare ;;i pentru Siguranta Alimentelor, emis In temeiul art. 71 alin. 
(2) din Legea nr. 55/2020, cu modificarile ;;i completarile ulterioare. 

8. in baruri, cluburi ;;i este a depa;;i 70% din maxima 
a spa~iului in intervalul orar 5,00-2,00 in localita~ile unde incidenta cumulata la 14 zile este mai mare 
de 2/1.000 de locuitori ;;i mai cu 3/1.000 locuitori, toate persoanele sunt 
vaccinate lmpotriva virusului ;;i pentru care au trecut 10, zile de la finalizarea schemei 
complete de la localitatilor unde cumulata la 14 
zile este mai mare de 6/1.000 

9. In baruri, ;;i 
intervalul orar 5,00-2,00 in localita~ile unde inrirlonb 

2/1.000 locuitori, toate 
care au trecut 10 la finalizarea schemei 

rrl\IIT""T"''''' in baruri, ;;i este 
a spatiului in intervalul orar 5,00-2,00 In localitatile unde 

3/1.000 locuitori ;;i mai mica sau egala cu 6/1.000 locuitori, 
vaccinate Impotriva viru5ului SARS-CoV-2 ;;i pentru care au trecut 10 
complete vaccinare. 

'ART. 6 
(1) conditiile art. 5 alin. lit. f) din nr. cu'modifid~ri-le!iii completarile 

se instituie obligatia pentru operatorii economici care desfasoara activitati de mmoo+ 

7n !iii/sau $i/sau lSI ;;i 
in zilele de vineri, sambata ~i dumlnica in lntervalul orar 5,00.......:.18,00, In toate localita~ile unde lncidenta 
cumulC!te la 14 zile mal mare 6/1.000 locuitori Si mica sau egala cu .000 de locuitori. 

(2) In conditiile art. 5 alin. (3) lit. f) din nr. 55/20201 cu modificarile ;;i completarile ulterioare, 
se obligatia pentru de ......,,,,",,,,0+, 
In inchise ;;i/sau private, organizeze ;;i 

intervalul orar 5,00-18,00, 	 unde incidenta cumulata la 

locuitori. 

(3) Prin exceptie la prevederile alin. (1) ~i in intervalul orar 18,00-5,001 economici 

pot doar in cu operatorii economici cu de la domiciliu. 
(4) Masurile prevazute la alin. (1) nu se mai aplid3 incidentacumulata la 14zile este mai mica 

sau egala cu 5,5/1.000 de locuitori, iar de la alin. (2) nu se maiaplidi incidenta cumulata la 
14 zile este mai mica sau cu 7/1.000 de locuitori." . 

(5) Prin la prevederile alin. (1) ;;i (2), operatorii 
economici cu activitate livrare la domiciliu, precum ~i economici din domeniul transportului 
rutier persoane ;;1 rutier marfuri i;;i desfa;;ura activitatea in regim normal de cu 
respectarea normelor de sanitara. . . >' 

ART. 7 
conditiile art. 5' alin. (3) lit. f) ;;i art. 33-36 din legea nr. 55/2020, tu modificarile ;;i completarile 

ulterioare, se stabilesc urmatoarele . 
1. Transportul feroviar se 	 ;;i restriqiilor referitoare la ;;i 

dezinfeqia spatiilor comune din sau puncte de oprire, aechipamentelor !}i garniturilor 
procedurile ;;i garilor, haltelor, sau de dar 
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~i in interiorul vagoanelor (?i garniturilor gradul (?i modul ocupare a materialului rulant, 
regulile conduita pentru personalul operatorilor (?i pasageri, precum ~i privitor la informarea 
personalului ~i In scopul prevenirii contamin~rii ~ipersonalului ce in 
domeniul transportului feroviar, stabilite prin ordin comun al ministrului transporturilor ~i infrastructurii, 
al ministrului interne ~i al ministrului sanatatii, emis in temeiul art. 32, 34 ~i al art. 71 
(2) din nr. 55/2020, cu modificarile ;;i completarile ulterioare. 

2. Transportul rutier se desfa;;oara cu masurilor ;;i restrIqiilor referitoare la ;;i 
dezinfeqia mijloacelor de transport persoane, procedurile protocoalele din interiorul de 
transport, gradul ;;i modul de ocupare a mijloacelor transport, regulile de conduita pentru personalul 
operatorilor ;;i pentru precum ;;i privitor la informarea persor:lalului ;;i pasagerilor, in scopul 
prevenirii contaminarii pasagerilor ;;i personalului ce activeaza in domeniul transportului rutier, 
prin ordin comun al ministrului transporturilor ~i infrastructurii, al ministrului interne ;;i al 
ministrului sanatatii, emis In temeiul art. 32, 35 ;;i al art. 71 alin. (2) din nr. 55/2020, cu 
modificarile ;;i completarile ulterioare. 

3. 	Transportul naval se desfa;;oara cu masurilor ;;i restriqiilor referitoare la igiena ;;i 
de ;;i protocoalele comune din 
pasageri sau locuri Tmbarcare/debarcare pasageri, din interiorul navelor 

transport persoane, ;;i modul ocupare a transport regulile de conduita 
pentru personalul operatorilor ~i pentru precum ~i privitor la infbrmarea personalului ;;i 
pasagerilor, in scopul prevenirii contaminarii pasagerilor ~i personalului· ce activeaza In domeniul 
transportului naval, stabilite prin ordin comun al ministrului transporturilor·;;i infrastructurii, al 
ministrului interne ;;i al ministrului emls In art~ ;;i al art. 71 alin. 
din nr. cu modifid!lrile ;;i completarile ulterioare;·' 

4. Transportul intern (?i international de m.arfuri ;;i se cu . 
prevederilor din ordinul comun al ministrului transporturilor ~j. infrastructurii, ministrului afacerilor 
interne ;;i al ministrului sanata~ii, emis in art. din nr. .cu modificarile ;;i 
completarile ulterioare. 

ART.S 
In conditiile art. 5 alin. (3) lit. fJ din Legea nr. 55/2020, cu modificarile $i compleUkile ulterioare, se 

urmatoarele 
suspendaactivitatea operatorilor economici desfa;;urata in 7nchise in domeniul salilor de 

sport fitness in localitatile unde la 14 este mai mare de 6/1.000 de 
locuitori. 

2. Activitatea cu publicul a operatorilor economici care 0'10'01'"",,,,,::., inchise in 
domeniul salilor sport ;;i/sau este faraa depa;;i 
spatiului in localitatile la zile 
mica de 4/1.000 de locuitori, cu asigurarea suprafete 

3. Activitatea cu publicul aoperatorilor orr,nnrY! 

domeniul salilor sport ;;i/sau fitness 
judetele/localita~i1e unde inciden~a este mai 
cu asigurarea unei de minimum 7 mp pentru persoana. 

4. Activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfa~oara activitatea 7n spatii in 
domeniul salilor de sport ;;i/sau este p€ma la maxima a spatiului in localitatile 
unde incidenta cumulatala 14 estemai sauegala cu 3/1.000 locuitori, cu 

minimum 4 mp pentru toate sunt 
virusului SARSCoV2 ;;i pentru care au 10 zile schemel complete 

4" 1. CU publli:ul a operatorilor care in inchise in 
domeniul salilor de sport §i/sau este permisa fara a depa;;i 50% din capacitatea maxima a 
spatiului in localitatile unde incfdenta cumulata la 14 zile mai mare 4/1.000 de locuitori ;;i mai 
mica sau cu 6/1.000 de locuitori, cu asigurarea suprafete minimum 7 mp pentru fiecare 
persoana. Participarea este doar persoanele care sunt impotriva virusului 
SARS-CoV-2 ;;i pentru care au trecut 10 de la finalizarea schemei complete de vaccinare, persoanele 
care prezinta rezultatul negativ al unui RT-PCR pentrucu virusul·SARS~CoV-2 nu mai 
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72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid infeqia cu virusul 
COV-2 nu mai 48 de ore, respectiv persoanele care seaflaln perioada cuprinsa lntre a 15-a 
zi ~i a 180-a zi ulterioara confirmarii infectarii cu virusul SARS-CoV-2. . ..' . 

5. Activitatea cu publicul, a operatorilor economici licentiati1n domeniul jocur~lor de noroc este 
permisa pfma la maxima a spatiului Tn localitatileunde incidenta cumulata la 14 este 
mal mica sau egala. cu 3/1.000 locuitori ~i este interzisa la incidentei de 6/1.000 de 
locuitori. 

1. Activitatea cu publicul a operatorilor economic; licentiati Tn domeniuljocurilor noroc este 
la 50% .din a spatiului in localitatile unde incidenta cumulata la 14 

este mai mare de 3/1.000 de locuitori ~i mai mica sau egala cu 6/1.000 de locuitori. Participarea 
este permisa doar pentru persoanele care sunt vaccinate Impotriva virusului SARS-CoV-2 ~i pentru care 
au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete vaccinare, persoanele care prezinta rezultatul 
negativ al unui test RT-PCR pentru infeqia cu virusul nu mai vechi de 72 de ore sau 
rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infeqia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi 

48 respectiv persoanele care se afla In perioada cuprinsa lntre a 15-a zi ~i a 180-a zi ulterioara 
confirmarii infectarii cu virusul SARS-CoV-2. 

6. instituie obUgatia institutiilor ~i autoritatilor publice, operatorilor economici ~i profesioni~ilor 
a organiza astfel incat sa asigure, la In in mod obligatoriu, triajul 

epidemiologic ~i obligatorie a mainilor, atat pentru persona lui propriu, ~i pentru 
vizitatori, In conditiile stabilite prin ordinul comun al ministrului sanatatii ~i ministrului afacerilor 
interne, emis in temeil;ll art. 13 ~ial art. 71 alin. (2) din nr. 55/2020, cu modificarile ~i completarile 

7. instituie obligatia desfa~urarii activitatii la nivelul cabineteior stomatologice ~i uniti:ltilor sanitare 
non-COVID, in conditiile stabilite prin ordinul ministrului temeiul art. 71 alin. (2) din 

nr. 55/2020, cu modificarile ~i completarile ulterioare. ' 
obligatia operatorilor economici care activltati de jocuri de noroc, 

personala, primire turistica cu functiuni cazare, precum ~i activitati de lucruin birouri cu spatH 
comune in sistem deschis a normele de prevenire stabilite prin o'rdinul comun al ministrului 
economiei, antreprenoriatului ~i turismului ~i al ministrului sanatatij,'emis in' temeiul art. alin. (2) din 

nr. 55/2020, cu modificarile~i completarile ulterioare, inbazacaruia i~i pot desfa~ura activitatea. 
9. Operatorii economici care activiti:lti de jocuri de noroc auobligatia resoecte orarul 
lucru cu publicul ~i restriqiile stabilite, conform legislatiei in vigoare. 
10. Activitatea cu publicula operatorilor economici care de administrare a 

erU"IoOII... r interioare ' fika a 70% din capacitatea maxima a spatiului in localitatile 
unde incidenta cumulata la 14 este mai mica sau egala cu 3/1.000 locuitori ~i este interzisa la 
depa~irea incidentei de 6/1.000 de locuitori. 

lOA 1. Activitatea cu publicul a operatorilor economici activiti3ti de administrare a 
piscinelor interioarepermisa fara a depa~i 50% din capacitatea maxima a spatiului in localitatile 
unde incidenta cumulata la zile este mai mare 3/1.000 de Ibcu~tori ~i sau cu 
6/1.000 de locuitori. permisa doar pentru care sunt vaccinate impotriva 
virusului SARS-CoV2 ~i pentru au trecut 10 de la finalizarea schemei complete de 
persoanele care prezinta rezultatul negativ al unui test pentru infeqia cu virusul SARSCoV-2 
nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test pentru infeqia cu 
virusul SARS-CoV-2 hu vechi 48 ore, care perioada cuprinsa 
intre a zi ~i a 180-a zi ulterioara confirmarii infectarii cu virusul SARS-CoV-2. 

11. obligatia operatorilor economici care a 
~trandurilor exterioare, a piscinelor exterioare sau a salilor de sport/fitness' de a respecta normele 
prevenire stabilite prin ordinul comun al ministrului tineretului ~i sportului ~i al ministrului sanatatii, 
emis in temeiul art. alin. (2) din nr. 55/2020, cu modificarile ~i completarile ulterioare. 

12. operatorilor economici care locuri pentru copii in spatii lnchise 
este permisa fara a depa~i 70% din capacitatea maxima a spatiului ~i in intervalul orar 5.00-24.00. 

12A 1. Activitatea operatorilor economici care locuri. de pentru copii In spatii 
permisa fara a depa~i din capacitatea maxima a spatiului ~i in intervalul orar 5,00
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24,00 in localitatile unde incidenta cumulata la 14 zile este mai mare de 3/1.000 de locuitori ~i mai mica 
sau egala cu 6/1.000delocuitorL Participarea este permisa doar pentru. persoanele care sunt vaccinate 
impotriva virusului SARS-CoY-2 ~i pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de 
vaccinare, persoanele care prezinta rezultatul negativ al unui test RT-PCR \pentru infeqia cu virusul 
SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al,unui test antigen rapid pentru 
infeqia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore, respectiv persoanele care se afla in perioada 
cuprinsa intre a 15-a zi ~i a 180-a zi ulterioara confirmarii infectarli cu virwsul SARS-CoV-2. 

14. Activitatea operatorilor economici care administreaza sali de jocuri este permisa fara a depa~i 
70% din capacitatea maxima a spatiului in intervalul orar 5,00-2,00 in localitatile unde incidenta 
cumulata la 14 zile este mai mare de 2/1.000 de locuitori ~i ·mai micasau egala cu 3/1.000 de locuitori, 
daca toate persoanele sunt vaccinate impotriva virusului SARS-CoV-2 ~i pentru care au trecut 10 zile 
de la finalizarea schemei complete de vaccinare. 

15. Activitatea operatorilor economici care administreaza sali de jocuri este permisa p€ma la 
capacitatea maxima a spatiului in intervalul orar 5,00-2,00 in localitatile unde incidenta cumulata la 14 
zile este mai mica sau egala cu 2/1.000 de locuitori, daca toate persoanele sunt vaccinate impotriva 
virusului SARS-CoV-2 ~i pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare. 

15/\.1. Activitatea operatorilor economici care administreaza sali de jocuri este permisa fara a depa~i 
50% din capacitatea maxima a spatiului in intervalul orar 5,00-2,00 in localitatile unde incidenta 
cumulata la 14 zile este maimare de 3/1.000 de locuitori ~i mai micasau egala cu 6/1.000 de locuitorL 
Participarea este permisa doar pentru persoanele care sunt vaccinate impatriva virusului SARS-CoV-2 
~i pentru care au trecutlO iite de la finalizarea schemei complete de vaccinare, persoanele care prezinta 
rezultatul negativ alunui test RT-PCR pentru infeqia cu virusul SARS~CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore 
sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentruinfecti~r cu' virusul SARS-CoV-2 nu mai 
vechi de 48 de ore, respectiv persoanele care se afla in perioada cuprinsa intre a 15-a zi ~i a 180-a zi 
ulterioara confirmarii infectarii cu virusul SARS-CoV-2. . 

ART. 9 
In conditiile art. 5 alin; (3) lit. f) ~i ale art. 38 din Legea nr. 55/2020; Cll modificarile ~i completarile 

ulterioare, se stabilesc urmatoarele masuri: . 
1. Activitatea in cre~e ~i after-school-uri este permisa numai cu respectatea conditiilor stabilite prin 

ordin comun al ministrului educatiei, al ministrului muncii ~i proteqiei socia Ie ~i al ministrului sanatatii, 
emis in temeiul art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificarile ~i completarile ulterioare. 

2. In cadrul unitatilor/institutiilor de invatam€mt sunt permise activitatile didactice ~i alte activitati 
specifice, precum ~iorganizarea ~i desfa~urarea examenelor pentru elevi/studenti, cadre didactice, in 
conditiile respectarii masurilor de prevenire, stabilite prin ordin ·camLin alministrului educatiei ~i al 
ministrului sanatatii, emis in tenieiul art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificarile ~i 
completarile ulterioare. . . 

3. La aparitia a 3 cazuride infeCtare cu virusul SARS-CoV-2 intr-un interval de 7 zile consecutive, in 
spatiile destinate catariielevilorsau studentilor, se instituie masura inchiderii cladirii pentru 0 perioada 
de 14 zile. Pentru elevii/studentii care nu au posibilitatea deplasiiriila domiciliu sau 0 alta locatie se 
asigura de catre unitatea/institutia de invatamant responsabila cazarea In conditii de carantina, precum 
~i masurile necesare pentru sprijinirea asigurarii necesitatilor de baza . . '.. 

. ART. 10 
In conditiile art. 5 alin. (3) lit. f) din Legea nr. 55/2020, cu modificarile ~i completarile ulterioare, 

activitatea pietelor agroalimentare, inclusiv a pietelor volante, a targurilor, a balciurilor ~i a talciocurilor, 
definite potrivit art. 7 alin. (1) din Hotararea Guvernului nr. 348/2004 privind exercitarea comertului cu 
produse ~i servicii de piata in unele zone publice, cu modificarile ~i completarile ulterioare, se desfa~oara 
in conditiile stabilite prin ordin comun al ministrului dezvoltarii j lucrarilor 'publice ~i administratiei, al 
ministrului agriculturii ~i dezvoltarii rurale, al ministrului sanatatii ~i al ministrului muncii ~i proteqiei 
sociaIe. . . 


ART. 11 

(1) In conditiile art. S·alin. (2) lit. d)~i alin. (3) lit. f) ~i art. 17 din Legea nr. 55/2020, cu modificarile 

~i completarile ulterioare, pe durata starii de alertai angajatorii dispunorganizarea muncii la domiciliu 
sau in regim de telemunca, acolo unde specificul activitatii permite,in conditiile art. 108-110 din Legea 
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nr. 53/2003 - Codul muncii, republicata, cu modifid~rile §i compleUkile ulterioare, precum §i ale celor 
stabilite nr. 81/2018 . activita~ii telemun~, cu modifid~rile §i 
completarile ulterioare. 

(2) In situa~ia in care nu se poate desfa§ura in regim de telemunca sau 
mund3 la domiciliu §i vederea aglomerarii transportului public, angajatorii din sistemul privat, 
autoritatile ~j institutiile publice centrale ~i indiferent de modul fin.antare §i subordonare, 
precum §i regiile autonome, nationale, oompaniile na~ionale §i societatile la care capitalul 
social este detinut integral sau majoritar de stat ori de 0 unitate administrativ-teritoriala, avand un 
numar mal mare 50 de salariati, au obligatia organizarii programului de lucru astfelincat personalul 

fie impartit in grupe care inceapa, respectiv sa termine activitatea la 0 diferenta cel putin 0 

ora. 
(3) Organizarea activitatii la locul rnunca se va realiza cu respectarea prevederilor legale emise 
autoritatile oompetente in ceea ce prive§te prevenirea contaminarii cu 

asigurarea securitatii ~i sanatatii In munca a lucratorilor, tinand cont §i gradul ae vacclnare a 
angajatilor la loc munca, prin de vaccinare impotriva virusului SARS-CoV-2 

salariatii pentru care au trecut 10 zile la finalizarea schemei oomplete de vaccinare, 
precum ~i numarul angajati care se afla in perioada a 15-a zi §i a 180-a zi ulterioara 
oonfirmarii infectarii cu virusul SARS-CoV-2 ~i care detin §i prezinta angajatorului adeverinta eliberata 

medicul familie. 

PRE$EDINTEClSU~ 
PREFECT, . 

Emilia PARASCHIVESCU 

qeEmilia 

Emilia Paraschives~u Data:2021.09.2415:44:21 +03'00' 
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ANEXA NR.l la HCJSU nr.63/24 septembrie 2021 

Nr.crt. lOCAlITATEA Incidenta cumulata la 14 zile 
1 ISlAZ 8.34 
2 ZAMBREASCA 7.82 
3 MALDAENI 7.00 
4 UDA-CLOCOCIOV 6.79 
5 BLEJE$TI 6.21 
6 GALATENI 5.34 
7 STEJARU 4.80 
8 MARZANE~TI 4.71 
9 DRACEA 4.69 
10 VEDEA 4.49 
11 ORA$ VIDELE 4.48 
12 Sr:RTOASTEA 4.42 
13 BUJORENI 4.40 
14 MUNICIPIUL RO$IORI DE VEDE 4.39 

I 15 TATARA~TII DE JOS 4.21 

i 16 MUNICIPIUL ALEXANDRIA 4.11 
17 MUNICIPIUl TURNU MAGURELE 4.01 
18 NANOV 3.95 . 
19 PLOPII-SLAVITE$TI 3.92 
20 SFINTE$TI 3.75 
21 CIUPERCENI 3.63 
22 TRAIAN 3.54 
23 ICIOl.ANE$TI 3.33 
24 FRASINET 3.09 
25 DOBROTE$TI 2.95 
26 LUNCA 2.93 
27 COSME$TI 2.84 
28 POROSCHIA 2.79 
29 SALCIA 2.58 
30 pRAC:SENF:I 2.57 
31 ~TOROBANEASA 2.48 
32 PERETU 2.55 
33 PLOSCA 2.47 
34 GRATIA 2.39 
35 NENCIULESTI 2.32 
36 PURANI 2.17 
37 SCURTU MARE 2.08 
38 MAGURA. 2.06 
39 BECIU 2.04 
40 BOTOROAGA 2.02 

PRESEDINTE C.l..S.U. TELEORMAN 
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