
 

 1 

M Ă S U R I  

( p r e v ă z u t e  î n  ANEXA NR. 1 la Hotărârea C.J.S.U. Dolj nr. 173 din 24.09.2021)  

pentru diminuarea impactului tipului de risc  

care se aplică la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale din judeţul Dolj,  

în scopul prevenirii şi combaterii răspândirii virusului SARS-CoV-2 

 

 

BAZA LEGALĂ:  Anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului României nr. 932/2021 privind 

prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data 

de 10 septembrie 2021, precum şi stabilirea măsurilor care se 

aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor 

pandemiei de COVID-19, cu modificările şi completările aprobate 

cf. Hotărârilor Guvernului României nr. 990/2021 și nr. 1.015/2021 

Măsurile înscrise în prezenta anexă sunt cele stabilite potrivit prevederilor 

legislaţiei aplicabilă pe durata stării de alertă, în vigoare la data elaborării proiectului de 

hotărâre.  

Măsurile cu aplicabilitate generală stabilite prin actele normative emise de 

către Guvernul României ori de autorităţile centrale abilitate se aplică în mod 

corespunzător în toate localităţile din judeţul Dolj, în condiţiile prevăzute în normele 

juridice care le instituie, şi nu fac obiectul reglementării la nivel judeţean/local  prin 

hotărâri emise de Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Dolj. 

Raportat la evoluţia incidenţei pentru fiecare localitate din judeţul Dolj, în baza abilitării 

dată prin hotărârile emise de către Guvernul României, Comitetul Judeţean pentru 

Situaţii de Urgenţă stabileşte măsurile care se aplică la nivelul localităţilor din judeţ, în 

conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare. 

Orice modificare a legislaţiei care modifică modul de aplicare a unor măsuri stabilite 

anterior se aplică potrivit prevederilor normei juridice care o instituie. Prevederile 

hotărârilor Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă în vigoare la acel moment 

care contravin noilor prevederi legale se consideră a fi nule de drept de la momentul 

intrării în vigoare a modificărilor legislative care le modifică. 

Măsurile prevăzute la pct. A1-A7, respectiv măsurile prevăzute la pct. B1-B2, 

din prezenta anexă se aplică gradual, în funcţie de evoluţia incidenţei şi în raport cu 

prevederile legale, perioada de aplicare a acestora fiind stabilită în baza prevederilor 

legale şi în conformitate cu situaţia măsurilor deja instituite prin hotărârile Comitetului 

Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă, în vigoare la data adoptării prezentei hotărâri.  

Măsurile prevăzute la pct. B1-B2 sunt complementare celor prevăzute la pct. A1-

A7. 
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A1.  Pentru localităţile în care incidenţa cumulată la 14 zile este mai mică sau egală cu 

2/1.000 de locuitori 

În spaţiile închise sau deschise, competiţiile sportive se pot desfăşura cu participarea 

spectatorilor până la 75% din capacitatea maximă a spaţiului, cu asigurarea unei distanţe de 

minimum 1 metru între persoane. Participarea este permisă doar pentru persoanele care sunt 

vaccinate împotriva virusului 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 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, în condiţiile stabilite prin ordinul 

comun al ministrului tineretului şi sportului şi al ministrului sănătăţii, emis în temeiul art. 43 şi 

al art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările şi completările ulterioare. (art. 1 pct. 4) 

Organizarea şi desfăşurarea activităţii în cadrul cinematografelor, instituţiilor de spectacole 

şi/sau concerte sunt permise cu participarea publicului până la 70% din capacitatea maximă a 

spaţiului şi cu purtarea măştii de protecţie. (art. 1 pct. 8) 

Organizarea şi desfăşurarea spectacolelor de tipul drive-in sunt permise numai dacă ocupanţii 

unui autovehicul sunt membrii aceleiaşi familii sau reprezintă grupuri de până la 4 persoane. 

Participarea este permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului 

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 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, în condiţiile stabilite prin ordinul comun al ministrului culturii şi al 

ministrului sănătăţii, emis în temeiul art. 44 şi al art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu 

modificările şi completările ulterioare. (art. 1 pct. 10) 

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 măştii de protecţie. Participarea este permisă doar pentru persoanele 

care sunt vaccinate împotriva virusului 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 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, în condiţiile stabilite prin 

ordinul comun al ministrului culturii şi al ministrului sănătăţii, emis în temeiul art. 44 şi al art. 

71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările şi completările ulterioare. (art. 1 pct. 12) 

Se interzic activităţile recreative şi sportive desfăşurate în aer liber, cu excepţia celor care se 

desfăşoară cu participarea a cel mult 50 de persoane care nu locuiesc împreună, stabilite prin 

ordin comun al ministrului sănătăţii, după caz, cu ministrul tineretului şi sportului, ministrul 

mediului, apelor şi pădurilor sau ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale. (art. 1 pct. 16) 

Se permite organizarea de evenimente private (nunţi, botezuri, mese festive etc.) cu un număr 

de participanţi de maximum 200 de persoane în exterior sau de maximum 150 de persoane în 

interior, cu respectarea normelor de protecţie sanitară. La stabilirea numărului de persoane în 

exterior şi/sau în interior nu sunt luate în calcul persoanele care au vârsta mai mică de 16 ani. 
(art. 1 pct. 18) 



 

 3 

Se permite organizarea de evenimente private (nunţi, botezuri) cu un număr de participanţi de 

maximum 400 de persoane în interior şi cu asigurarea unei suprafeţe de minimum 2 mp pentru 

fiecare persoană. Participarea este permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate 

împotriva virusului 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 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. (art. 1 pct. 20) 

Se permite organizarea de evenimente private (nunţi, botezuri) până la capacitatea maximă a 

spaţiului în exterior, cu asigurarea unei suprafeţe de minimum 2 mp pentru fiecare persoană, 

dacă toate persoanele sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 şi pentru care au trecut 

10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, 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 sau se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi şi a 180-a zi ulterioară 

confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2. (art. 1 pct. 22) 

Se permite organizarea de evenimente private (nunţi, botezuri), cum ar fi, fără a se limita la 

acestea, în saloane, cămine culturale, restaurante, baruri, cafenele, săli/corturi de 

evenimente, până la capacitatea maximă a spaţiului în interior, cu asigurarea unei suprafeţe 

de minimum 2 mp pentru fiecare persoană, dacă toate persoanele sunt vaccinate împotriva 

virusului SARS-CoV-2 şi pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de 

vaccinare. (art. 1 pct. 23) 

Se permite organizarea de evenimente private aferente meselor festive, cum ar fi, fără a se 

limita la acestea, în saloane, cămine culturale, restaurante, baruri, cafenele, săli/corturi de 

evenimente, până la capacitatea maximă a spaţiului în exterior sau în interior, cu asigurarea 

unei suprafeţe de minimum 2 mp pentru fiecare persoană, dacă toate persoanele sunt 

vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 şi pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea 

schemei complete de vaccinare. (art. 1 pct. 24) 

Se permite organizarea de cursuri de instruire şi workshop-uri pentru adulţi, inclusiv cele 

organizate pentru implementarea proiectelor finanţate din fonduri europene, cu un număr de 

participanţi de maximum 250 de persoane în interior şi de maximum 300 de persoane în 

exterior, cu asigurarea unei suprafeţe de minimum 2 mp pentru fiecare persoană, cu purtarea 

măştii de protecţie şi cu respectarea normelor de sănătate publică stabilite prin ordinul 

ministrului sănătăţii. (art. 1 pct. 25) 

Se permite organizarea de conferinţe cu un număr de participanţi de maximum 300 de 

persoane în 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. (art. 1 pct. 28) 

Se permite, în condiţiile Legii nr. 60/1991 privind organizarea şi desfăşurarea adunărilor 

publice, republicată, organizarea de mitinguri şi demonstraţii cu un număr de participanţi de 

maximum 500 de persoane şi cu respectarea măsurilor1 de protecţie stabilite. (art. 1 pct. 33) 

 
1  a) purtarea măştii de protecţie, astfel încât să acopere nasul şi gura, de către toţi participanţii; b) dezinfectarea 

obligatorie a mâinilor, pentru toate persoanele care sosesc în spaţiul în care se desfăşoară mitingul 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 

perioada desfăşurării mitingului sau a demonstraţiei; e) aplicarea regulilor de igienă colectivă şi individuală pentru 

prevenirea contaminării şi limitarea răspândirii virusului SARSCoV-2; 
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Activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfăşoară activităţi de preparare, 

comercializare şi consum al produselor alimentare şi/sau băuturilor alcoolice şi nealcoolice, 

de tipul restaurantelor şi cafenelelor, în interiorul clădirilor, precum şi la terase este permisă 

până la capacitatea maximă a spaţiului, în intervalul orar 05.00 - 02.002. (art. 6 pct. 1) 

Activitatea restaurantelor şi a cafenelelor din interiorul hotelurilor, pensiunilor sau altor 

unităţi de cazare, precum şi la terasele acestora este permisă până la capacitatea maximă a 

spaţiului, în intervalul orar 05.00 - 02.003. (art. 6 pct. 2) 

Activitatea în baruri, cluburi şi discoteci este permisă până la capacitatea maximă a spaţiului 

în intervalul orar 05.00 - 02.00, dacă toate persoanele sunt vaccinate împotriva virusului 

SARS-CoV-2 şi pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de 

vaccinare. (art. 6 pct. 9) 

Activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfăşoară activitatea în spaţii închise 

în domeniul sălilor de sport şi/sau fitness este permisă până la capacitatea maximă a 

spaţiului, cu asigurarea unei suprafeţe de minimum 7 mp pentru fiecare persoană. (art. 9 pct. 3) 

Activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfăşoară activitatea în spaţii închise 

în domeniul sălilor de sport şi/sau fitness este permisă până la capacitatea maximă a 

spaţiului, cu asigurarea unei suprafeţe de minimum 4 mp pentru fiecare persoană, dacă toate 

persoanele sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 şi pentru care au trecut 10 zile 

de la finalizarea schemei complete de vaccinare. (art. 9 pct. 4) 

Activitatea cu publicul a operatorilor economici licenţiaţi în domeniul jocurilor de noroc este 

permisă până la capacitatea maximă a spaţiului. (art. 9 pct. 5) 

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. 
(art. 9 pct. 10) 

Activitatea operatorilor economici care administrează săli de jocuri este permisă până la 

capacitatea maximă a spaţiului în intervalul orar 05.00 - 02.00, dacă toate persoanele sunt 

vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 şi pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea 

schemei complete de vaccinare. (art. 9 pct. 15) 

A2.  Pentru localităţile în care incidenţa cumulată la 14 zile este mai mare de 2/1.000 

de locuitori şi mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori 

În spaţiile închise sau deschise, competiţiile sportive se pot desfăşura cu participarea 

spectatorilor până la 50% din capacitatea maximă a spaţiului, cu asigurarea unei distanţe de 

minimum 1 metru între persoane. Participarea este permisă doar pentru persoanele care sunt 

vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 şi pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea 

 
2  măsurile se aplică şi operatorilor economici care desfăşoară activităţi în spaţiile publice închise care au un acoperiş, 

plafon sau tavan şi care sunt delimitate de cel puţin 2 pereţi, indiferent de natura acestora sau de caracterul temporar 

sau permanent; în situaţia în care activitatea operatorilor economici este restricţionată sau închisă se permit 

prepararea hranei şi comercializarea produselor alimentare şi băuturilor alcoolice şi nealcoolice care nu se consumă 

în spaţiile respective; operatorii economici vor respecta obligaţiile stabilite prin ordin al ministrului sănătăţii şi al 

ministrului economiei, antreprenoriatului şi turismului, emis în temeiul art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu 

modificările şi completările ulterioare; 
3  măsurile se aplică şi operatorilor economici care desfăşoară activităţi în spaţiile publice închise care au un acoperiş, 

plafon sau tavan şi care sunt delimitate de cel puţin 2 pereţi, indiferent de natura acestora sau de caracterul temporar 

sau permanent; în situaţia în care activitatea operatorilor economici este restricţionată sau închisă se permit 

prepararea hranei şi comercializarea produselor alimentare şi băuturilor alcoolice şi nealcoolice care nu se consumă 

în spaţiile respective; operatorii economici vor respecta obligaţiile stabilite prin ordin al ministrului sănătăţii şi al 

ministrului economiei, antreprenoriatului şi turismului, emis în temeiul art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu 

modificările şi completările ulterioare; 
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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 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, în condiţiile stabilite prin ordinul 

comun al ministrului tineretului şi sportului şi al ministrului sănătăţii, emis în temeiul art. 43 şi 

al art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările şi completările ulterioare. (art. 1 pct. 3) 

Organizarea şi desfăşurarea activităţii în cadrul cinematografelor, instituţiilor de spectacole 

şi/sau concerte sunt permise cu participarea publicului până la 70% din capacitatea maximă a 

spaţiului şi cu purtarea măştii de protecţie. (art. 1 pct. 8) 

Organizarea şi desfăşurarea spectacolelor de tipul drive-in sunt permise numai dacă ocupanţii 

unui autovehicul sunt membrii aceleiaşi familii sau reprezintă grupuri de până la 4 persoane. 

Participarea este permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului 

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 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, în condiţiile stabilite prin ordinul comun al ministrului culturii şi al 

ministrului sănătăţii, emis în temeiul art. 44 şi al art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu 

modificările şi completările ulterioare. (art. 1 pct. 10) 

Organizarea şi desfăşurarea în aer liber a spectacolelor, concertelor, festivalurilor publice şi 

private sau a altor evenimente culturale sunt permise numai cu participarea a cel mult 2.500 de 

spectatori şi cu purtarea măştii de protecţie. Participarea este permisă doar pentru persoanele 

care sunt vaccinate împotriva virusului 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 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, în condiţiile stabilite prin 

ordinul comun al ministrului culturii şi al ministrului sănătăţii, emis în temeiul art. 44 şi al art. 

71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările şi completările ulterioare. (art. 1 pct. 11) 

Se interzic activităţile recreative şi sportive desfăşurate în aer liber, cu excepţia celor care se 

desfăşoară cu participarea a cel mult 30 de persoane care nu locuiesc împreună, în condiţiile 

stabilite prin ordin comun al ministrului sănătăţii, după caz, cu ministrul tineretului şi 

sportului, ministrul mediului, apelor şi pădurilor sau ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale. 
(art. 1 pct. 17) 

Se permite organizarea de evenimente private (nunţi, botezuri, mese festive etc.) cu un număr 

de participanţi de maximum 150 de persoane în exterior sau de maximum 100 de persoane în 

interior, cu respectarea normelor de protecţie sanitară. La stabilirea numărului de persoane în 

exterior şi/sau în interior nu sunt luate în calcul persoanele care au vârsta mai mică de 16 ani. 
(art. 1 pct. 19) 

Se permite organizarea de evenimente private (nunţi, botezuri) cu un număr de participanţi de 

maximum 300 de persoane în interior şi cu asigurarea unei suprafeţe de minimum 2 mp pentru 

fiecare persoană. Participarea este permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate 

împotriva virusului 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 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 
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confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2. (art. 1 pct. 21) 

Se permite organizarea de evenimente private (nunţi, botezuri) până la capacitatea maximă a 

spaţiului în exterior, cu asigurarea unei suprafeţe de minimum 2 mp pentru fiecare persoană, 

dacă toate persoanele sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 şi pentru care au trecut 

10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, 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 sau se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi şi a 180-a zi ulterioară 

confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2. (art. 1 pct. 22) 

Se permite organizarea de evenimente private (nunţi, botezuri), cum ar fi, fără a se limita la 

acestea, în saloane, cămine culturale, restaurante, baruri, cafenele, săli/corturi de 

evenimente, până la capacitatea maximă a spaţiului în interior, cu asigurarea unei suprafeţe 

de minimum 2 mp pentru fiecare persoană, dacă toate persoanele sunt vaccinate împotriva 

virusului SARS-CoV-2 şi pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de 

vaccinare. (art. 1 pct. 23) 

Se permite organizarea de evenimente private aferente meselor festive, cum ar fi, fără a se 

limita la acestea, în saloane, cămine culturale, restaurante, baruri, cafenele, săli/corturi de 

evenimente, până la capacitatea maximă a spaţiului în exterior sau în interior, cu asigurarea 

unei suprafeţe de minimum 2 mp pentru fiecare persoană, dacă toate persoanele sunt 

vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 şi pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea 

schemei complete de vaccinare. (art. 1 pct. 24) 

Se permite organizarea de cursuri de instruire şi workshop-uri pentru adulţi, inclusiv cele 

organizate pentru implementarea proiectelor finanţate din fonduri europene, 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 şi cu respectarea normelor de sănătate publică stabilite în ordinul 

ministrului sănătăţii. (art. 1 pct. 26) 

Se permite organizarea de conferinţe cu un număr de participanţi de maximum 150 de 

persoane în 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. (art. 1 pct. 29) 

Se permite, în condiţiile Legii nr. 60/1991 privind organizarea şi desfăşurarea adunărilor 

publice, republicată, organizarea de mitinguri şi demonstraţii cu un număr de maximum 100 

de persoane şi cu respectarea măsurilor4 de protecţie stabilite. (art. 1 pct. 33) 

Activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfăşoară activităţi de preparare, 

comercializare şi consum al produselor alimentare şi/sau băuturilor alcoolice şi nealcoolice, 

de tipul restaurantelor şi cafenelelor, în interiorul clădirilor, precum şi la terase este permisă 

până la capacitatea maximă a spaţiului, în intervalul orar 05.00 - 02.00. (art. 6 pct. 1) 

Activitatea restaurantelor şi a cafenelelor din interiorul hotelurilor, pensiunilor sau altor 

unităţi de cazare, precum şi la terasele acestora este permisă până la capacitatea maximă a 

spaţiului, în intervalul orar 05.00 - 02.005. (art. 6 pct. 2) 

 
4  a) purtarea măştii de protecţie, astfel încât să acopere nasul şi gura, de către toţi participanţii; b) dezinfectarea 

obligatorie a mâinilor, pentru toate persoanele care sosesc în spaţiul în care se desfăşoară mitingul 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 
perioada desfăşurării mitingului sau a demonstraţiei; e) aplicarea regulilor de igienă colectivă şi individuală pentru 

prevenirea contaminării şi limitarea răspândirii virusului SARSCoV-2; 
5  măsurile se aplică şi operatorilor economici care desfăşoară activităţi în spaţiile publice închise care au un acoperiş, 

plafon sau tavan şi care sunt delimitate de cel puţin 2 pereţi, indiferent de natura acestora sau de caracterul temporar 
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Activitatea în baruri, cluburi şi discoteci este permisă fără a depăşi 70% din capacitatea 

maximă a spaţiului în intervalul orar 05.00 - 02.00, dacă toate persoanele sunt vaccinate 

împotriva virusului SARS-CoV-2 şi pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei 

complete de vaccinare. (art. 6 pct. 8) 

Activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfăşoară activitatea în spaţii închise 

în domeniul sălilor de sport şi/sau fitness este permisă până la capacitatea maximă a 

spaţiului, cu asigurarea unei suprafeţe de minimum 7 mp pentru fiecare persoană. (art. 9 pct. 3) 

Activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfăşoară activitatea în spaţii închise 

în domeniul sălilor de sport şi/sau fitness este permisă până la capacitatea maximă a 

spaţiului, cu asigurarea unei suprafeţe de minimum 4 mp pentru fiecare persoană, dacă toate 

persoanele sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 şi pentru care au trecut 10 zile 

de la finalizarea schemei complete de vaccinare. (art. 9 pct. 4) 

Activitatea cu publicul a operatorilor economici licenţiaţi în domeniul jocurilor de noroc este 

permisă până la capacitatea maximă a spaţiului. (art. 9 pct. 5) 

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.  
(art. 9 pct. 10) 

Activitatea operatorilor economici care administrează săli de jocuri este permisă fără a 

depăşi 70% din capacitatea maximă a spaţiului în intervalul orar 05.00 - 02.00, dacă toate 

persoanele sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 şi pentru care au trecut 10 zile 

de la finalizarea schemei complete de vaccinare. (art. 9 pct. 14) 

A3.  Pentru localităţile în care incidenţa cumulată la 14 zile este mai mare de 3/1.000 

de locuitori 

Activitatea restaurantelor şi a cafenelelor din interiorul hotelurilor, pensiunilor sau altor 

unităţi de cazare, precum şi la terasele acestora este permisă doar pentru persoanele cazate în 

cadrul acestor unităţi6. (art. 6 pct. 2) 

A4.  Pentru localităţile în care incidenţa cumulată la 14 zile este mai mare de 3/1.000 

de locuitori şi mai mică sau egală cu 4/1.000 de locuitori 

Activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfăşoară activitatea în spaţii închise în 

domeniul sălilor de sport şi/sau fitness este permisă fără a depăşi 50% din capacitatea maximă 

a spaţiului, cu asigurarea unei suprafeţe de minimum 7 mp pentru fiecare persoană. (art. 9 pct. 2) 

 
sau permanent; în situaţia în care activitatea operatorilor economici este restricţionată sau închisă se permit 

prepararea hranei şi comercializarea produselor alimentare şi băuturilor alcoolice şi nealcoolice care nu se consumă 

în spaţiile respective; operatorii economici vor respecta obligaţiile stabilite prin ordin al ministrului sănătăţii şi al 

ministrului economiei, antreprenoriatului şi turismului, emis în temeiul art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu 

modificările şi completările ulterioare; 
6  măsurile se aplică şi operatorilor economici care desfăşoară activităţi în spaţiile publice închise care au un acoperiş, 

plafon sau tavan şi care sunt delimitate de cel puţin 2 pereţi, indiferent de natura acestora sau de caracterul temporar 

sau permanent; în situaţia în care activitatea operatorilor economici este restricţionată sau închisă se permit 

prepararea hranei şi comercializarea produselor alimentare şi băuturilor alcoolice şi nealcoolice care nu se consumă 

în spaţiile respective; operatorii economici vor respecta obligaţiile stabilite prin ordin al ministrului sănătăţii şi al 

ministrului economiei, antreprenoriatului şi turismului, emis în temeiul art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu 

modificările şi completările ulterioare; 
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A5.  Pentru localităţile în care 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 

În spaţiile închise sau deschise, competiţiile sportive se pot desfăşura cu participarea 

spectatorilor până la 30% din capacitatea maximă a spaţiului, cu asigurarea unei distanţe de 

minimum 1 metru între persoane şi cu purtarea măştii de protecţie. Participarea este permisă 

doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului 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 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, în 

condiţiile stabilite prin ordinul comun al ministrului tineretului şi sportului şi al ministrului 

sănătăţii, emis în temeiul art. 43 şi al art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările şi 

completările ulterioare. (art. 1 pct. 51) 

Organizarea şi desfăşurarea activităţii în cadrul cinematografelor, instituţiilor de spectacole 

şi/sau concerte sunt permise cu participarea publicului până la 50% din capacitatea maximă a 

spaţiului şi cu purtarea măştii de protecţie. Participarea este permisă doar pentru persoanele 

care sunt vaccinate împotriva virusului 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 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, în condiţiile stabilite prin 

ordinul comun al ministrului culturii şi al ministrului sănătăţii, emis în temeiul art. 44 şi al art. 

71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările şi completările ulterioare. (art. 1 pct. 81) 

Organizarea şi desfăşurarea spectacolelor de tipul drive-in sunt permise numai dacă ocupanţii 

unui autovehicul sunt membrii aceleiaşi familii sau reprezintă grupuri de până la 4 persoane. 

Participarea este permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului 

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 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, în condiţiile stabilite prin ordinul comun al ministrului culturii şi al 

ministrului sănătăţii, emis în temeiul art. 44 şi al art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu 

modificările şi completările ulterioare. (art. 1 pct. 10) 

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 1.000 de 

spectatori şi cu purtarea măştii de protecţie. Participarea este permisă doar pentru persoanele 

care sunt vaccinate împotriva virusului 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 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, în condiţiile stabilite prin 

ordinul comun al ministrului culturii şi al ministrului sănătăţii, emis în temeiul art. 44 şi al art. 

71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările şi completările ulterioare. (art. 1 pct. 121) 

Se interzic activităţile recreative şi sportive desfăşurate în aer liber, cu excepţia celor care se 

desfăşoară cu participarea a cel mult 10 persoane care nu locuiesc împreună, stabilite prin 

ordin comun al ministrului sănătăţii, după caz, cu ministrul tineretului şi sportului, ministrul 



 

 9 

mediului, apelor şi pădurilor sau ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale. (art. 1 pct. 171) 

Se permite organizarea de evenimente private (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. Participarea este permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate 

împotriva virusului 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 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. (art. 1 pct. 231) 

Se permite organizarea de cursuri de instruire şi workshop-uri pentru adulţi, inclusiv cele 

organizate pentru implementarea proiectelor finanţate din fonduri europene, 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 şi cu respectarea normelor de sănătate publică stabilite prin ordinul 

ministrului sănătăţii. Participarea este permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate 

împotriva virusului 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 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. (art. 1 pct. 271) 

Se permite organizarea de conferinţe cu un număr de participanţi de maximum 150 de 

persoane în 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. Participarea este permisă doar pentru persoanele care sunt 

vaccinate împotriva virusului 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 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. (art. 1 pct. 301) 

Se permite, în condiţiile Legii nr. 60/1991, republicată, organizarea de mitinguri şi 

demonstraţii cu un număr de participanţi de maximum 100 de persoane. Participarea este 

permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului 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 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, şi cu 

respectarea măsurilor7 de protecţie stabilite. (art. 1 pct. 331) 

Activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfăşoară activităţi de preparare, 

comercializare şi consum al produselor alimentare şi/sau băuturilor alcoolice şi nealcoolice, de 

tipul restaurantelor şi cafenelelor, în interiorul clădirilor, precum şi la terase este permisă până 

 
7  a) purtarea măştii de protecţie, astfel încât să acopere nasul şi gura, de către toţi participanţii; b) dezinfectarea 

obligatorie a mâinilor, pentru toate persoanele care sosesc în spaţiul în care se desfăşoară mitingul 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 

perioada desfăşurării mitingului sau a demonstraţiei; e) aplicarea regulilor de igienă colectivă şi individuală pentru 

prevenirea contaminării şi limitarea răspândirii virusului SARS-CoV-2; 
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la 50% din capacitatea maximă a spaţiului, în intervalul orar 05.00 - 02.00.  

Participarea este permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului 

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 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. 8 (art. 6 pct. 3) 

Activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfășoară activități de preparare, 

comercializare și consum al produselor alimentare și/sau băuturilor alcoolice și nealcoolice în 

interiorul centrelor comerciale este permisă numai în zonele de consum delimitate față de 

restul spațiului public și amenajate în acest scop.  

Accesul în zonele de consum astfel delimitate și amenajate este permis doar pentru persoanele 

care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la 

finalizarea schemei complete de vaccinare, persoanele care prezintă rezultatul negativ al unui 

test RT-PCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul 

negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai 

vechi de 48 de ore, respectiv persoanele care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 

180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2. 9  (art. 6 pct. 31) 

Activitatea în baruri, cluburi şi discoteci este permisă fără a depăşi 30% din capacitatea 

maximă a spaţiului în intervalul orar 05.00 - 02.00, dacă toate persoanele sunt vaccinate 

împotriva virusului SARS-CoV-2 şi pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei 

complete de vaccinare. (art. 6 pct. 10) 

Activitatea cu publicul a operatorilor economici licenţiaţi în domeniul jocurilor de noroc este 

permisă până la 50% din capacitatea maximă a spaţiului. Participarea este permisă doar pentru 

persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului 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 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. (art. 9 pct. 51) 

Activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfăşoară activităţi de administrare a 

piscinelor interioare este permisă fără a depăşi 50% din capacitatea maximă a spaţiului. 

Participarea este permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului 

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 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 

 
8  măsurile se aplică şi operatorilor economici care desfăşoară activităţi în spaţiile publice închise care au un acoperiş, 

plafon sau tavan şi care sunt delimitate de cel puţin 2 pereţi, indiferent de natura acestora sau de caracterul temporar 

sau permanent; în situaţia în care activitatea operatorilor economici este restricţionată sau închisă se permit 

prepararea hranei şi comercializarea produselor alimentare şi băuturilor alcoolice şi nealcoolice care nu se consumă 

în spaţiile respective; operatorii economici vor respecta obligaţiile stabilite prin ordin al ministrului sănătăţii şi al 

ministrului economiei, antreprenoriatului şi turismului, emis în temeiul art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu 

modificările şi completările ulterioare; 
9  măsurile se aplică şi operatorilor economici care desfăşoară activităţi în spaţiile publice închise care au un acoperiş, 

plafon sau tavan şi care sunt delimitate de cel puţin 2 pereţi, indiferent de natura acestora sau de caracterul temporar 

sau permanent; în situaţia în care activitatea operatorilor economici este restricţionată sau închisă se permit 

prepararea hranei şi comercializarea produselor alimentare şi băuturilor alcoolice şi nealcoolice care nu se consumă 

în spaţiile respective; operatorii economici vor respecta obligaţiile stabilite prin ordin al ministrului sănătăţii şi al 

ministrului economiei, antreprenoriatului şi turismului, emis în temeiul art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu 

modificările şi completările ulterioare; 
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care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi şi a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu 

virusul SARS-CoV-2. (art. 9 pct. 101) 

Activitatea operatorilor economici care administrează locuri de joacă pentru copii în spaţii 

închise este permisă fără a depăşi 50% din capacitatea maximă a spaţiului şi în intervalul orar 

05.00 - 24.00. Participarea este permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva 

virusului 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 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. (art. 9 pct. 131) 

Activitatea operatorilor economici care administrează săli de jocuri este permisă fără a 

depăşi 50% din capacitatea maximă a spaţiului în intervalul orar 05.00 - 02.00. Participarea 

este permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului 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 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. (art. 9 pct. 151) 

A6.  Pentru localităţile în care incidenţa cumulată la 14 zile este mai mare de 4/1.000 

de locuitori şi mai mică sau egală cu 6/1.000 de locuitori 

Activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfăşoară activitatea în spaţii închise în 

domeniul sălilor de sport şi/sau fitness este permisă fără a depăşi 50% din capacitatea maximă 

a spaţiului, cu asigurarea unei suprafeţe de minimum 7 mp pentru fiecare persoană. 

Participarea este permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului 

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 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. (art. 9 pct. 41) 

A7.  Pentru localităţile în care incidenţa cumulată la 14 zile este mai mare de 6/1.000 

de locuitori 

Organizarea şi desfăşurarea activităţii în cadrul cinematografelor, instituţiilor de spectacole 

şi/sau concerte sunt interzise. 10 (art. 1 pct. 8) 

Organizarea şi desfăşurarea spectacolelor de tipul drive-in sunt interzise. (art. 1 pct. 10) 

Organizarea şi desfăşurarea în aer liber a spectacolelor, concertelor, festivalurilor publice şi 

private sau a altor evenimente culturale sunt interzise. (art. 1 pct. 11) 

Activităţile recreative şi sportive desfăşurate în aer liber sunt interzise. (art. 1 pct. 171) 

Organizarea de evenimente private (nunţi, botezuri) este interzisă. (art. 1 pct. 231) 

 
10  interdicţia vizează organizarea şi desfăşurarea activităţilor cu participarea publicului; 
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Activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfăşoară activităţi de preparare, 

comercializare şi consum al produselor alimentare şi/sau băuturilor alcoolice şi nealcoolice, 

de tipul restaurantelor şi cafenelelor, în interiorul clădirilor, precum şi la terase este interzisă. 
(art. 6 pct. 1) 

Activitatea în baruri, cluburi şi discoteci este interzisă. (art. 6 pct. 8) 

Activitatea operatorilor economici desfăşurată în spaţii închise în domeniul sălilor de sport 

şi/sau fitness se suspendă. (art. 9 pct. 1) 

Activitatea cu publicul a operatorilor economici licenţiaţi în domeniul jocurilor de noroc este 

interzisă. (art. 9 pct. 5) 

Activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfăşoară activităţi de administrare a 

piscinelor interioare este interzisă. (art. 9 pct. 10) 

B1.  Pentru localităţile în care incidenţa cumulată la 14 zile este mai mare de 6/1.000 

de locuitori şi mai mică sau egală cu 7,5/1.000 de locuitori 

Se interzice circulaţia persoanelor în afara locuinţei/gospodăriei în zilele de vineri, sâmbătă 

şi duminică în intervalul orar 20.00 - 05.00, cu următoarele excepţii11: a) deplasarea în 

interes profesional, inclusiv între locuinţă/gospodărie şi locul/locurile de desfăşurare a 

activităţii profesionale şi înapoi; b) deplasarea pentru asistenţă medicală care nu poate fi 

amânată şi nici realizată de la distanţă, precum şi pentru achiziţionarea de medicamente; c) 

deplasări în afara localităţilor ale persoanelor care sunt în tranzit sau efectuează călătorii al 

căror interval orar se suprapune cu perioada interdicţiei, cum ar fi cele efectuate cu avionul, 

trenul, autocare sau alte mijloace de transport de persoane, şi care poate fi dovedit prin bilet 

sau orice altă modalitate de achitare a călătoriei; d) deplasarea din motive justificate, precum 

îngrijirea/însoţirea copilului, asistenţa persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilităţi ori 

decesul unui membru de familie. Măsura nu se aplică persoanelor care sunt vaccinate 

împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei 

complete de vaccinare și care fac dovada îndeplinirii acestei condiții prin intermediul 

certificatului de vaccinare, pe suport hârtie sau în format electronic, sau al certificatului 

digital al Uniunii Europene privind COVID-19 și nici persoanelor fizice provenite din state 

ale căror autorități nu emit certificate digitale ale Uniunii Europene privind COVID-19 sau 

documente compatibile cu aceste certificate, vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și 

pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare și care fac 

dovada îndeplinirii acestei condiții prin documente, pe suport hârtie sau în format electronic, 

care să ateste vaccinarea acestora. (art. 1 alin. 1 pct. 1) 

Se instituie obligaţia pentru operatorii economici care desfăşoară activităţi de 

comerţ/prestări de servicii în spaţii închise şi/sau deschise, publice şi/sau private, să îşi 

organizeze şi să îşi desfăşoare activitatea în zilele de vineri, sâmbătă şi duminică în 

intervalul orar 05.00 - 18.00. 12 (art. 7 alin. 1) 

 
11  Pentru verificarea motivului deplasării în interes profesional, persoanele sunt obligate să prezinte, la cererea 

personalului autorităţilor abilitate, legitimaţia de serviciu sau adeverinţa eliberată de angajator ori o declaraţie pe 

propria răspundere, completată în prealabil, iar pentru verificarea motivului deplasării în interes personal, persoanele 

sunt obligate să prezinte, la cererea personalului autorităţilor abilitate, o declaraţie pe propria răspundere, completată 

în prealabil. Declaraţia pe propria răspundere trebuie să cuprindă numele şi prenumele, data naşterii, adresa 

locuinţei/gospodăriei/locului activităţii profesionale, motivul deplasării, data completării şi semnătura. 
12  Prin excepţie, în intervalul orar 18.00 - 05.00, operatorii economici pot activa doar în relaţia cu operatorii 

economici cu activitate de livrare la domiciliu. Prin excepţie, unităţile farmaceutice, benzinăriile, operatorii 

economici cu activitate de livrare la domiciliu, precum şi operatorii economici din domeniul transportului rutier 

de persoane şi rutier de mărfuri îşi pot desfăşura activitatea în regim normal de muncă, cu respectarea normelor 

de protecţie sanitară. 
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B2.  Pentru localităţile în care incidenţa cumulată la 14 zile este mai mare de 

7,5/1.000 de locuitori 

Se interzice circulaţia persoanelor în afara locuinţei/gospodăriei în intervalul orar 20.00 - 

05.00, cu următoarele excepţii13: a) deplasarea în interes profesional, inclusiv între 

locuinţă/gospodărie şi locul/locurile de desfăşurare a activităţii profesionale şi înapoi; b) 

deplasarea pentru asistenţă medicală care nu poate fi amânată şi nici realizată de la distanţă, 

precum şi pentru achiziţionarea de medicamente; c) deplasări în afara localităţilor ale 

persoanelor care sunt în tranzit sau efectuează călătorii al căror interval orar se suprapune cu 

perioada interdicţiei, cum ar fi cele efectuate cu avionul, trenul, autocare sau alte mijloace de 

transport de persoane, şi care poate fi dovedit prin bilet sau orice altă modalitate de achitare 

a călătoriei; d) deplasarea din motive justificate, precum îngrijirea/însoţirea copilului, 

asistenţa persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilităţi ori decesul unui membru de 

familie. Măsura nu se aplică persoanelor care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-

2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare și care fac 

dovada îndeplinirii acestei condiții prin intermediul certificatului de vaccinare, pe suport 

hârtie sau în format electronic, sau al certificatului digital al Uniunii Europene privind 

COVID-19 și nici persoanelor fizice provenite din state ale căror autorități nu emit 

certificate digitale ale Uniunii Europene privind COVID-19 sau documente compatibile cu 

aceste certificate, vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile 

de la finalizarea schemei complete de vaccinare și care fac dovada îndeplinirii acestei 

condiții prin documente, pe suport hârtie sau în format electronic, care să ateste vaccinarea 

acestora. (art. 1 alin. 1 pct. 2) 

Se instituie obligaţia pentru operatorii economici care desfăşoară activităţi de comerţ/ 

prestări de servicii în spaţii închise şi/sau deschise, publice şi/sau private, să îşi organizeze şi 

să îşi desfăşoare activitatea în intervalul orar 05.00 - 18. 00. 14 (art. 7 alin. 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
13  Pentru verificarea motivului deplasării în interes profesional, persoanele sunt obligate să prezinte, la cererea 

personalului autorităţilor abilitate, legitimaţia de serviciu sau adeverinţa eliberată de angajator ori o declaraţie pe 

propria răspundere, completată în prealabil, iar pentru verificarea motivului deplasării în interes personal, persoanele 

sunt obligate să prezinte, la cererea personalului autorităţilor abilitate, o declaraţie pe propria răspundere, completată 

în prealabil. Declaraţia pe propria răspundere trebuie să cuprindă numele şi prenumele, data naşterii, adresa 

locuinţei/gospodăriei/locului activităţii profesionale, motivul deplasării, data completării şi semnătura. 
14  Prin excepţie, în intervalul orar 18.00 - 05.00, operatorii economici pot activa doar în relaţia cu operatorii 

economici cu activitate de livrare la domiciliu. Prin excepţie, unităţile farmaceutice, benzinăriile, operatorii 

economici cu activitate de livrare la domiciliu, precum şi operatorii economici din domeniul transportului rutier 

de persoane şi rutier de mărfuri îşi pot desfăşura activitatea în regim normal de muncă, cu respectarea normelor 

de protecţie sanitară. 


