
COMITETUL JUDEŢEAN PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ ILFOV 

Secretariatul Tehnic Permanent 

I 
HOTĂRÂREA 

nr. 1 din 07.01.2022 

privind măsurile dispuse la nivelul judeţului Ilfov 

A vând în vedere 
- prevederile Legii 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor 

pandemiei de COVID 19, cu modificările şi completările ulterioare; 
- prevederile Legii nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătăţii publice 

în situaţii de risc epidemiologic şi biologic, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
- Hotărârea Guvernului nr. 34/06.01.2022 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul 

României începând cu data de 08 ianuarie 2022, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe 
durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19; 

- Hotărârea Guvernului nr. 557/2016 privind managementul tipurilor de risc; 
- Ordinul comun al ministrului sănătăţii şi al ministrului afacerilor interne nr. 

2282/156/2021 privind instituirea obligativităţii purtării măştii de protecţie, a triajului 
epidemiologic şi dezinfectarea obligatorie a mâinilor pentru prevenirea contaminării cu virusul 
SARS-CoV-2 pe durata stării de alertă, rectificat; 

- Ordinul comun al ministrului culturii şi ministrului sănătăţii nr. 3.245/1.805 din 2020 
privind măsurile pentru prevenirea contaminării cu noul coronavirus SARS-CoV-2 şi pentru 
asigurarea desf'aşurării activităţilor în condiţii de siguranţă sanitară în domeniul culturii, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

- Ordinul comun al ministrului sănătăţii, ministrului economiei, energiei şi mediului de 
afaceri şi al Autorităţii Naţionale Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 

1493/2788/149 din 2020 pentru aprobarea Normei privind stabilirea măsurilor specifice de 
prevenire a răspândirii virusului SARS-Co V-2 pentru activităţile de preparare, servire şi consum al 
produselor alimentare, băuturilor alcoolice şi nealcoolice în spaţiile special amenajate din exteriorul 
clădirilor unităţilor de alimentaţie publică 

- dispoziţiile art. 181 din Codul de procedură civilă, privind calculul termenelor; 
- Ordinul Prefectului Judeţului Ilfov nr. 5 din 2022 privind actualizarea Componenţei 

Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Ilfov; 
În conformitate cu prevederile art. 11 alin. (1) coroborat cu art. 22 din Ordonanţa de Urgenţă 

a Guvernului nr. 21/15.04.2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, 
cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul: 

- Prevederilor art. 2 lit a), art. 11 alin (1), art. 22 din O.U.G. nr. 21/15.04.2004 privind Sistemul 

Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, aprobată prin Legea nr. 15 din 28.02.2005, cu 

completările şi modificările ulterioare; 
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- Prevederilor art. 10 din H.G. nr. 1491/ 09.09.2004 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind 

structura organizatorică, atribuţiile, funcţionarea şi dotarea comitetelor şi centrelor operative pentru 

situaţii de urgenţă, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Prevederilor Legii nr. 95/2006 privind refonna în domeniul sănătăţii, cu modificările ş1 

completările ulterioare. 

Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Ilfov, convocat în şedinţă extraordinară 

prin utilizarea mijloacelor electronice de comunicare în data de 07.01.2022, adoptă prezenta 

HOTĂRÂRE: 

Art. 1. În aplicarea prevederilor Hotărârii de Guvern nr. 34/06.01.2022 privind prelungirea 
stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 08 ianuarie 2022, precum şi stabilirea 
măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de 
COVID-19, se dispun următoarele măsuri aplicabile pe raza administrativă a judeţului Ilfov: 

Art. 2. Se menţine obligativitatea purtării măştii de protecţie, astfel încât să acopere nasul şi 
gura, în condiţiile stabilite prin ordinul comun al ministrului sănătăţii şi al ministrului afacerilor 
interne, emis în temeiul art. 13 şi al art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

Art. 3. Pentru prevenirea răspândirii infecţiilor cu virusul SARS- CoV-2 sunt interzise 
organizarea şi desfăşurarea de mitinguri, demonstraţii, procesiuni, concerte, spectacole, cursuri de 
instruire, workshopuri, conferinţe sau alte tipuri de întruniri, organizarea de evenimente private 
(nunţi, botezuri, mese festive şi altele asemenea), precum şi a întrunirilor de natura activităţilor 
culturale, ştiinţifice, artistice, sportive sau de divertisment în spaţii deschise sau închise, cu excepţia 
celor organizate şi desfăşurate potrivit art. 4 - 12 din prezenta hotărâre. 

Art. 4. (1) Activităţile de pregătire fizică în cadrul structurilor şi bazelor sportive, definite 
confonn Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 6912000, cu modificările şi completările ulterioare, 
constând în cantonamente, antrenamente şi competiţii sportive organizate pe teritoriul Judeţului Ilfov, 
pot fi desfăşurate numai 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; 

(2) Se permite desfăşurarea de către sportivii profesionişti, legitimaţi şi/sau de performanţă 
a activităţilor de pregătire fizică în bazine acoperite sau aflate în aer liber, iar activităţile de 
pregătire fizică în spaţii închise sunt permise în condiţiile stabilite prin ordinul comun al ministrului 
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. 5. (1) În spaţiile închise sau deschise, competiţiile sportive se pot desfăşura pe 

teritoriul judeţului Ilfov cu participarea spectatorilor până la 50% din capacitatea maximă a spaţiului 
în intervalul orar 5,00-22,00, cu asigurarea unei distanţe de minimum 2 metri între persoane şi 
purtarea măştii de protecţie în localităţile în care rata de incidenţă cumulată la 14 zile este mai mică 
sau egală cu 111.000 de locuitori. Repartizarea spectatorilor se face pe întreaga suprafaţă a spaţiului. 
Participarea este permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS
Co V-2 şi pentru care au trecut 1 O 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 
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cuprinsă între a 15-a zi şi a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-Co V-2, în 
condiţiile stabilite prin ordinul comun al ministrului 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. 

(2) În spaţiile închise sau deschise, competiţiile sportive se pot desfăşura pe teritoriul 
judeţului Ilfov cu participarea spectatorilor până la 30% din capacitatea maximă a spaţiului în 
intervalul orar 5,00-22,00, cu asigurarea unei distanţe de minimum 2 metri între persoane şi purtarea 
măştii de protecţie în localităţile în care rata de incidenţă cumulată la 14 zile este mai mare de 
1/1.000 de locuitori. Repartizarea spectatorilor se face pe întreaga suprafaţă a spaţiului. Participarea 
este permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 şi pentru 
care au trecut 1 O 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 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. 6. (1) Activităţile instituţiilor muzeale, bibliotecilor, librăriilor, cinematografelor, 
studiourilor de producţie de film şi audiovizuală, instituţiilor de spectacole şi/sau concerte, şcolilor 
populare de artă şi meserii, precum şi evenimentele culturale în spaţii închise sau deschise se pot 
desfăşura numai 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; 

(2) Organizarea şi desfăşurarea activităţii în cadrul cinematografelor, instituţiilor de 
spectacole şi/sau concerte în spaţii închise sau deschise sunt permise cu participarea publicului 
până la 50% din capacitatea maximă a spaţiului în intervalul orar 5,00-22,00 şi cu purtarea măştii 
de protecţie în localităţile în care rata de incidenţă cumulată la 14 zile este mai mică sau egală cu 
1/1.000 de locuitori. Participarea este permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate 
împotriva virusului SARS-CoV-2 şi pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei 
complete de vaccinare, persoanele care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru 
infecţia cu virusul SARS-Co V-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui 
test antigen rapid pentru infecţia cu virusul SARS-Co V-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-Co V-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. 

(3) Organizarea şi desfăşurarea activităţii în cadrul cinematografelor, instituţiilor de 
spectacole şi/sau concerte în spaţii închise sau deschise sunt permise cu participarea publicului 
până la 30% din capacitatea maximă a spaţiului în intervalul orar 5,00-22,00 şi cu purtarea măştii 
de protecţie în localităţile în care rata de incidenţă cumulată la 14 zile este mai mare de 1/1.000 de 
locuitori. Participarea este permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului 
SARS-Co V -2 şi pentru care au trecut 1 O zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, 
persoanele care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecţia cu virusul SARS
Co V-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
Co V-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. 
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(4) Organizarea şi desfăşurarea în aer liber a spectacolelor, concertelor, festivalurilor publi
ce şi private sau a altor evenimente culturale sunt permise cu participarea publicului până la 50% 
din capacitatea maximă a spaţiului, dar nu mai mult de 1.000 de persoane, în intervalul orar 5,00-
22,00, cu asigurarea unei distanţe de 2 metri între persoane şi a unei suprafeţe de minimum 4 mp 
pentru fiecare persoană, precum şi cu purtarea măştii de protecţie, în localităţile în care rata de inci
denţă cumulată la 14 zile este mai mică sau egală cu 1/1.000 de locuitori. Participarea este permisă 
doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 şi pentru care au trecut 
1 O 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 rezulta
tul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecţia cu virusul SARS-Co V-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 ulte
rioară confirmării infectării cu virusul SARS-Co V-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. 

(5) Organizarea şi desfăşurarea în aer liber a spectacolelor, concertelor, festivalurilor publice 
şi private sau a altor evenimente culturale sunt permise cu participarea publicului până Ia 30% din 
capacitatea maximă a spaţiului, dar nu mai mult de 500 de persoane, în intervalul orar 5,00-22,00, 
cu asigurarea unei distanţe de 2 metri între persoane şi a unei suprafeţe de minimum 4 mp pentru fi
ecare persoană, precum şi cu purtarea măştii de protecţie, în localităţile în care rata de incidenţă cu
mulată la 14 zile este mai mare de 1/1.000 de locuitori. Participarea este permisă doar pentru per
soanele 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-Co V-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 con
firmării 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. 

(6) Se permite organizarea de cursuri de instruire, inclusiv cele de formare profesională care 
necesită activităţi practice, workshopuri, conferinţe, precum şi cele organizate pentru implementa
rea proiectelor finanţate din fonduri europene, cu participarea persoanelor până la 50% din capacita
tea maximă a spaţiului, în interior sau în exterior, dar nu mai mult de 150 de persoane, în intervalul 
orar 5,00-22,00, cu asigurarea unei distanţe de 2 metri între persoane şi a unei suprafeţe de mini
mum 4 mp pentru fiecare persoană, cu purtarea măştii de protecţie şi cu respectarea normelor de 
protecţie sanitară, în localităţile în care rata de incidenţă cumulată la 14 zile este mai mică sau egală 
cu 1/1.000 de locuitori. Participarea este permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate împo
triva virusului SARS-Co V2 şi pentru care au trecut 1 O zile de la finalizarea schemei complete de 
vaccinare, persoanele care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecţia cu virusul 
SARS-Co V-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid 
pentru infecţia cu vimsul SARS-Co V-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
Co V-2. 

(7) Se permite organizarea de cursuri de instruire, inclusiv cele de formare profesională care 
necesită activităţi practice, workshopuri, conferinţe, precum şi cele organizate pentru implementa
rea proiectelor finanţate din fonduri europene, cu participarea persoanelor până la 30% din capacita
tea maximă a spaţiului, în interior sau în exterior, dar nu mai mult de 100 de persoane, în intervalul 
orar 5,00-22,00, cu asigurarea unei distanţe de 2 metri între persoane şi a unei suprafeţe de mini
mum 4 mp pentru fiecare persoană, cu purtarea măştii de protecţie şi cu respectarea normelor de 
protecţie sanitară, în localităţile în care rata de incidenţă cumulată la 14 zile este mai mare de 
111.000 de locuitori. Participarea este permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva 
virusului SARS-CoV2 şi pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vacci
nare, persoanele care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecţia cu vimsul 
SARS-Co V-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid 
pentru infecţia cu virusul SARS-Co V-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
Co V-2. 
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Art. 7. (1) Activitatea cultelor religioase, inclusiv slujbele şi rugăciunile colective, se desfă
şoară în interiorul şi/sau în afara lăcaşurilor de cult, cu respectarea regulilor de protecţie sanitară, 
stabilite prin ordinul comun al ministrului sănătăţii şi al ministrului afacerilor interne, emis în teme
iul art. 45 şi al art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările şi completările ulterioare. 

(2) În condiţiile alin. (1 ), pentru prevenirea răspândirii infecţiilor cu virusul SARS-Co V-2, 
organizarea de procesiuni şi/sau pelerinaje religioase este permisă numai cu respectarea regulilor de 
protecţie sanitară, stabilite prin ordinul comun al ministrului sănătăţii şi al Secretariatului de Stat 
pentru Culte. 

Art.8. Se permit organizarea şi desf'aşurarea de către instituţiile cu atribuţii în domeniul apără
rii naţionale, ordinii şi siguranţei publice, în aer liber, a activităţilor specifice, sub supravegherea unui 
medic epidemiolog. 

Art.9. Se permit organizarea şi desfăşurarea activităţilor specifice din domeniul diplomatic, 
inclusiv la sediile misiunilor diplomatice şi oficiilor consulare acreditate în România, cu asigurarea 
unei distanţe de 2 metri între persoane şi a unei suprafeţe de minimum 4 mp pentru fiecare persoană 
participantă, precum şi cu respectarea regulilor de protecţie sanitară. 

Art.10. Activităţile recreative şi sportive desfăşurate în aer liber sunt permise cu participa
rea a cel mult 1 O persoane care nu locuiesc împreună. Participarea este permisă doar pentru persoa
nele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-Co V-2 şi pentru care au trecut 1 O zile de la fina
lizarea schemei complete de vaccinare, persoanele care prezintă rezultatul negativ al unui test RT
PCR pentru infecţia cu virusul SARS-Co V-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certi
ficat al unui test antigen rapid pentru infecţia cu virusul SARS-Co V-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 confu
mării infectării cu virusul SARS-Co V-2, în condiţiile stabilite prin ordinul comun al ministrului să
nătăţii şi al ministrului sportului, al ministrului mediului, apelor şi pădurilor sau al ministrului agri
culturii şi dezvoltării rurale. 

Art. 11. Se permite, în condiţiile Legii nr. 60/1991 privind organizarea şi desfăşurarea 
adunărilor publice, republicată, cu modificările ulterioare, organizarea de mitinguri şi demonstraţii 
cu un număr de participanţi de maximum 100 de persoane şi cu purtarea măştii de protecţie. Parti
ciparea este permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-Co V-2 şi 
pentru care au trecut 1 O zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, persoanele care pre
zintă 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-Co V-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-Co V -2. 

Art. 12. Se permite desfăşurarea activităţilor de prevenire şi combatere a pestei porcine afri
cane prin vânători colective la care pot participa maximum 20 de persoane. 

Art.13. Pentru prevenirea răspândirii infecţiilor cu virusul SARS- Co V-2, în perioada stării 
de alertă se interzic efectuarea transportului rutier de persoane prin servicii ocazionale, precum şi 
suplimentarea unor curse regulate, potrivit reglementărilor în vigoare, în scopul participării la pro
cesiunile şi/sau pelerinajele religioase către locurile unde se desîaşoară aceste activităţi. 

Art.14. (1) În condiţiile art. 5 alin. (3) lit. f) din Legea nr. 55/2020, cu modificările şi 
completările ulterioare, activitatea cu publicul a operatorilor economici care desîaşoară 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 50% din capacitatea maximă a spaţiului în intervalul orar 5,00-22,00 în localităţile 
în care rata de incidenţă cumulată la 14 zile este mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori. 
Participarea este permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS
Co V -2 şi pentru care au trecut 1 O 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 

5 



virusul SARS-Co V-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-Co V-2. 

(2) În condiţiile art. 5 alin. (3) lit. f) din Legea nr. 55/2020, cu modificările şi completările 
ulterioare, 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 30% 
din capacitatea maximă a spaţiului în intervalul orar 5,00-22,00 în localităţile în care rata de 
incidenţă cumulată la 14 zile este mai mare de 3/1.000 de locuitori. Participarea este permisă doar 
pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-Co V-2 şi pentru care au trecut 1 O 

zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, persoanele care prezintă rezultatul negativ al 
unui test RT-PCR pentru infecţia cu virusul SARS-Co V-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul 
negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecţia cu virusul SARS-Co V-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-Co V-2. 

(3) În condiţiile art. 5 alin. (3) lit. f) din Legea nr. 55/2020, cu modificările şi completările 
ulterioare, activitatea restaurantelor şi a cafenelelor din interiorul hotelurilor, pensiunilor sau altor 
unităţi de cazare, precum şi la terasele acestora este permisă până la 50% din capacitatea maximă a 
spaţiului în intervalul orar 5,00-22,00 în localităţile în care rata de incidenţă cumulată la 14 zile 
este mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori. Participarea este permisă doar pentru persoanele 
care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-Co V-2 şi pentru care au trecut 1 O 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-Co V-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-Co V -2. 

(4) În condiţiile art. 5 alin. (3) lit. f) din Legea nr. 55/2020, cu modificările şi completările 
ulterioare, activitatea restaurantelor şi a cafenelelor din interiorul hotelurilor, pensiunilor sau altor 
unităţi de cazare, precum şi la terasele acestora este permisă până la 30% din capacitatea maximă a 
spaţiului în intervalul orar 5,00-22,00 în localităţile în care rata de incidenţă cumulată la 14 zile 
este mai mare de 3/1.000 de locuitori. Participarea este permisă doar pentru persoanele care sunt 
vaccinate împotriva virusului SARS-Co V-2 şi pentru care au trecut 1 O zile de la finalizarea 
schemei complete de vaccinare, persoanele care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR 
pentru infecţia cu virusul SARS-Co V-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat 
al unui test antigen rapid pentru infecţia cu virusul SARS-Co V-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. 

(5) Măsurile prevăzute la alin. (1)-(4) se aplică şi operatorilor economici care desfăşoară 
activităţi de preparare, comercializare şi consum al produselor alimentare şi/sau băuturilor 
alcoolice şi nealcoolice în spaţiile publice închise care au un acoperiş, plafon sau tavan şi care sunt 
delimitate de cel puţin doi pereţi, indiferent de natura acestora sau de caracterul temporar sau 
permanent. 

( 6) În situaţia în care activitatea operatorilor economici prevăzuţi la alin. (1)-(4) este 
restricţionată sau închisă, se permit prepararea hranei şi comercializarea produselor alimentare şi 
băuturilor alcoolice şi nealcoolice care nu se consumă în spaţiile respective. 

(7) Operatorii economici prevăzuţi la alin. (1)-(4) vor respecta obligaţiile stabilite prin 
ordinul comun al ministrului sănătăţii, al ministrului economiei şi al ministrului antreprenoriatului 

6 



şi turismului, emis în temeiul art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

(8) În condiţiile art. 5 alin. (3) lit. f) din Legea nr. 55/2020, cu modificările şi completările 
ulterioare, prepararea, comercializarea şi consumul produselor alimentare şi băuturilor alcoolice şi 
nealcoolice sunt permise în spaţiile special destinate dispuse în exteriorul clădirilor, în aer liber, cu 
excepţia celor prevăzute la alin. (5), cu respectarea măsurilor de protecţie sanitară stabilite prin 
ordinul comun al ministrului sănătăţii, al ministrului economiei, al ministrului antreprenoriatului şi 
turismului şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa 
Alimentelor, emis în temeiul art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările şi completările 
ulterioare. Consumul produselor alimentare şi băuturilor alcoolice şi nealcoolice este permis în 
spaţiile special destinate dispuse în exteriorul clădirilor, în aer liber, doar pentru persoanele care 
sunt vaccinate împotriva virusului SARS-Co V-2 şi pentru care au trecut 1 O zile de la finalizarea 
schemei complete de vaccinare, persoanele care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR 
pentru infecţia cu virusul SARS-Co V-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. 

(9) În condiţiile art. 5 alin. (3) lit. f) din Legea nr. 55/2020, cu modificările şi completările 
ulterioare, activitatea cu publicul în centrele şi parcurile comerciale, definite potrivit art. 4 lit. o) şi 
q) din Ordonanţa Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, este permisă doar pentru persoanele care 
sunt vaccinate împotriva virusului SARS-Co V-2 şi pentru care au trecut 1 O zile de la finalizarea 
schemei complete de vaccinare, persoanele care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR 
pentru infecţia cu virusul SARS-Co V-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-Co V-2. Măsura nu se aplică persoanelor care se prezintă la 
centrele de vaccinare în vederea administrării unei doze de vaccin, dacă sunt stabilite culoare 
dedicate şi controlate de intrare, deplasare şi ieşire în/din centrele şi parcurile comerciale. 

(10) În condiţiile art. 5 alin. (3) lit. f) din Legea nr. 55/2020, cu modificările şi completările 
ulterioare, activitatea cu publicul a operatorilor economici care au ca obiect principal de activitate 
comercializarea produselor nealimentare este permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate 
împotriva virusului SARS-Co V-2 şi pentru care au trecut 1 O zile de la finalizarea schemei 
complete de vaccinare, persoanele care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru 
infecţia cu virusul SARS-Co V-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui 
test antigen rapid pentru infecţia cu virusul SARS-Co V-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-Co V-2. Măsura nu se aplică unităţilor farmaceutice dispuse în afara 
centrelor şi parcurilor comerciale, precum şi benzinăriilor. 

(11) Prin excepţie de la alin. (1 O) este permis accesul în cadrul spaţiilor de comercializare a 
produselor nealimentare cu suprafaţa mai mică sau egală de 200 mp a tuturor persoanelor rară a fi 
necesară dovada vaccinării, testării sau vindecării de infecţia cu virusul SARS-Co V-2, cu 
asigurarea unei distanţe de 2 metri între persoane şi a unei suprafeţe de minimum 4 mp pentru 
fiecare persoană şi afişarea la intrarea în spaţiul comercial a numărului maxim de persoane care se 
pot afla simultan în incintă. 

(12) Activitatea de cazare în structurile de primire turistice, definite potrivit art. 2 lit. d) din 
Ordonanţa Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de turism în 
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România, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 755/2001, cu modificările şi 
completările ulterioare, este permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva 
virusului SARS-Co V-2 şi pentru care au trecut 1 O 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.15. În condiţiile art. 5 alin. (3) lit. f) din Legea nr. 55/2020, cu modificările şi 
completările ulterioare, activitatea în baruri, cluburi şi discoteci este interzisă. 

Art.16. (1) În condiţiile art. 5 alin. (3) lit. f) din Legea nr. 55/2020, cu modificările şi 
completările ulterioare, se instituie obligaţia pentru operatorii economici care desraşoară activităţi în 
domeniul comerţului şi prestărilor de servicii în spaţii închise şi/sau deschise, publice şi/sau 
private, inclusiv în interiorul centrelor şi parcurilor comerciale, să îşi organizeze şi să îşi 
desfăşoare activitatea în intervalul orar 5,00-22,00. 

(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1 ), în intervalul orar 22,00-5,00 operatorii 
economici care desfăşoară activităţi de comerţ/prestări de servicii în spaţii închise şi/sau deschise, 
publice şi/sau private pot activa doar în relaţia cu operatorii economici cu activitate de livrare la 
domiciliu. 

(3) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), unităţile farmaceutice, benzinăriile, operatorii 
economici cu activitate de livrare la domiciliu, precum şi operatorii economici din domeniul trans
portului rutier de persoane şi de mărfuri îşi pot desraşura activitatea în regim normal de muncă, cu 
respectarea normelor de protecţie sanitară. 

Art. 17. (1) În condiţiile art. 5 alin. (3) lit. f) din Legea nr. 55/2020, cu modificările şi 
completările ulterioare, activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfăşoară activitatea 
în spaţii închise în domeniul sălilor de sport şi/sau fitness este permisă rară a depăşi 50% din 
capacitatea maximă a spaţiului, cu asigurarea unei distanţe de 2 metri între persoane şi a unei 
suprafeţe de minimum 4 mp pentru fiecare persoană în localităţile în care rata de incidenţă cumulată 
la 14 zile este mai mică sau egală cu 1/1.000 de locuitori. Participarea este permisă doar pentru 
persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 şi pentru care au trecut 10 zile de 
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-Co V-2. 

(2) În condiţiile art. 5 alin. (3) lit. f) din Legea nr. 55/2020, cu modificările şi completările 
ulterioare, 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 30% din capacitatea 
maximă a spaţiului, cu asigurarea unei distanţe de 2 metri între persoane şi a unei suprafeţe de 
minimum 4 mp pentru fiecare persoană în localităţile în care rata de incidenţă cumulată la 14 zile 
este mai mare de 1/1.000 de locuitori. Participarea este permisă doar pentru persoanele care sunt 
vaccinate împotriva virusului SARS-Co V-2 şi pentru care au trecut 1 O zile de la finalizarea schemei 
complete de vaccinare, persoanele care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru 
infecţia cu virusul SARS-Co V-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-Co V-2. 
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(3) În condiţiile art. 5 alin. (3) lit. f) din Legea nr. 55/2020, cu modificările şi completările 
ulterioare, 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 în 
localităţile în care rata de incidenţă cumulată la 14 zile este mai mică sau egală cu 1/1.000 de 
locuitori. Participarea este permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului 
SARS-Co V-2 şi pentru care au trecut 1 O zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, 
persoanele care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecţia cu virusul SARS
Co V-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru 
infecţia cu virusul SARS-Co V-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
Co V -2. 

( 4) În condiţiile art. 5 alin. (3) lit. f) din Legea nr. 55/2020, cu modificările şi completările 
ulterioare, activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfăşoară activităţi de administrare 
a piscinelor interioare este permisă fără a depăşi 30% din capacitatea maximă a spaţiului în 

localităţile în care rata de incidenţă cumulată la 14 zile este mai mare de 1/1.000 de locuitori. 
Participarea este permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS
Co V-2 şi pentru care au trecut 1 O zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, persoanele 
care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecţia cu virusul SARS-Co V-2 nu mai 
vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecţia cu 
virusul SARS-Co V-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. 

(5) Se instituie obligaţia operatorilor economici care desfăşoară activităţi de administrare a 
ştrandurilor exterioare, a piscinelor exterioare sau a sălilor de sport/fitness de a respecta normele de 
prevenire stabilite prin ordinul comun al ministrului sportului şi al ministrului sănătăţii, emis în 
temeiul art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările şi completările ulterioare. 

Art. 18. (1) În condiţiile art. 5 alin. (3) lit. f) din Legea nr. 55/2020, cu modificările şi 
completările ulterioare, activitatea cu publicul a operatorilor economici licenţiaţi în domeniul 
jocurilor de noroc este permisă până la 50% din capacitatea maximă a spaţiului în intervalul orar 
5,00-22,00 în localităţile în care rata de incidenţă cumulată la 14 zile este mai mică sau egală cu 
111.000 de locuitori. Participarea este permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva 
virusului SARS-Co V-2 şi pentru care au trecut 1 O zile de la finalizarea schemei complete de 
vaccinare, persoanele care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecţia cu virusul 
SARS-Co V-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid 
pentru infecţia cu virusul SARS-Co V-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
Co V -2. 

(2) În condiţiile art. 5 alin. (3) lit. f) din Legea nr. 55/2020, cu modificările şi completările 
ulterioare, activitatea cu publicul a operatorilor economici licenţiaţi în domeniul jocurilor de noroc 
este permisă până la 30% din capacitatea maximă a spaţiului în intervalul orar 5,00-22,00 în locali
tăţile în care rata de incidenţă cumulată la 14 zile este mai mare de 1/1.000 de locuitori. Participarea 
este permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-Co V-2 şi pentru 
care au trecut 1 O zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, persoanele care prezintă re
zultatul 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-Co V-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-Co V-2. 

Art. 19. (1) În condiţiile art. 5 alin. (3) lit. f) din Legea nr. 55/2020, cu modificările şi com
pletările ulterioare, activitatea operatorilor economici care administrează săli de jocuri este permisă 
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fără a dep�i 50% din capacitatea maximă a spaţiului în intervalul orar 5,00-22,00 în localităţile în 
care rata de incidenţă cumulată la 14 zile este mai mică sau egală cu 1/1.000 de locuitori. Participa
rea este permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 şi 
pentru care au trecut 1 O zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, persoanele care pre
zintă 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-Co V-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-Co V-2. 

(2) În condiţiile art. 5 alin. (3) lit. f) din Legea nr. 55/2020, cu modificările şi completările 
ulterioare, activitatea operatorilor economici care administrează săli de jocuri este permisă rară a 
depăşi 30% din capacitatea maximă a spaţiului în intervalul orar 5,00-22,00 în localităţile în care 
rata de incidenţă cumulată la 14 zile este mai mare de 1/1.000 de locuitori. Participarea este permisă 
doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 şi pentru care au trecut 
1 O 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 rezulta
tul 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 ulte
rioară confirmării infectării cu virusul SARS-Co V -2. 

Art. 20. În condiţiile art. 5 alin. (3) lit. f) din Legea nr. 55/2020, cu modificările şi completă
rile ulterioare, activitatea operatorilor economici care administrează locuri de joacă pentru copii în 
spaţii închise sau deschise este permisă fără a depăşi 50% din capacitatea maximă a spaţiului în in
tervalul orar 5,00-22,00. Participarea este permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate 
împotriva virusului SARS-Co V-2 şi pentru care au trecut 1 O zile de la finalizarea schemei complete 
de vaccinare, persoanele care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecţia cu vi
rusul SARS-Co V -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. 21. În condiţiile art. 5 alin. (3) lit. f) din Legea nr. 55/2020, cu modificările şi completă
rile ulterioare, se instituie obligaţia operatorilor economici care desfăşoară activităţi de jocuri de 
noroc, îngrijire personală, primire turistică cu funcţiuni de cazare, precum şi activităţi de lucru în 

birouri cu spaţii comune în sistem deschis de a respecta normele de prevenire stabilite prin ordinul 
comun al ministrului economiei, al ministrului antreprenoriatului şi turismului şi al ministrului să
nătăţii, emis în temeiul art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările şi completările ulteri
oare, în baza căruia îşi pot desfăşura activitatea. 

Art. 22. În condiţiile art. 5 alin. (3) lit. f) din Legea nr. 55/2020, cu modificările şi completă
rile ulterioare, se instituie obligaţia instituţiilor şi autorităţilor publice, operatorilor economici şi 
profesioniştilor de a organiza activitatea astfel încât să asigure, la intrarea în sediu, în mod obliga
toriu, triajul epidemiologic şi dezinfectarea obligatorie a mâinilor, atât pentru personalul propriu, 
cât şi pentru vizitatori, în condiţiile stabilite prin ordinul comun al ministrului sănătăţii şi al minis
trului afacerilor interne, emis în temeiul art. 13 şi al art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu mo
dificările şi completările ulterioare. 

Art. 23. În condiţiile art. 5 alin. (3) lit. f) şi ale art. 38 din Legea nr. 55/2020, cu modificări
le şi completările ulterioare, activitatea în creşe şi after-school-uri este permisă numai cu respecta
rea condiţiilor stabilite prin ordin comun al ministrului educaţiei, al ministrului familiei, tineretului 
şi egalităţii de şanse, emis în temeiul art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările şi 
completările ulterioare. 
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Art. 24. În condiţiile art. 5 alin. (3) lit. f) şi ale art. 38 din Legea nr. 55/2020, cu modificări
le şi completările ulterioare, în cadrul unităţilor/instituţiilor de învăţământ sunt permise activităţile 
didactice şi alte activităţi specifice, precum şi organizarea şi desfăşurarea examenelor pentru 
elevi/studenţi, cadre didactice, în condiţiile respectării măsurilor de prevenire, stabilite prin ordin 
comun al ministrului educaţiei şi al ministrului sănătăţii, emis în temeiul art. 71 alin. (2) din Legea 
nr. 55/2020, cu modificările şi completările ulterioare. 

Art. 25. (1) În condiţiile art. 5 alin. (3) lit. f) din Legea nr. 55/2020, cu modificările şi 
completările ulterioare, activitatea pieţelor agroalimentare, inclusiv a pieţelor volante, definite 
potrivit art. 7 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 348/2004 privind exercitarea comerţului cu 
produse şi servicii de piaţă în unele zone publice, cu modificările şi completările ulterioare, se 
desfăşoară în condiţiile stabilite prin ordin comun al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi 
administraţiei, al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, al ministrului sănătăţii şi al 
ministrului muncii şi solidarităţii sociale. 

(2) În condiţiile art. 5 alin. (3) lit. f) din Legea nr. 55/2020, cu modificările şi completările 
ulterioare, activitatea târgurilor, a bâlciurilor şi a talciocurilor, definite potrivit art. 7 alin. (1) din 
Hotărârea Guvernului nr. 348/2004, cu modificările şi completările ulterioare, este permisă până la 
50% din capacitatea maximă a spaţiului în localităţile în care rata de incidenţă cumulată la 14 zile 
este mai mică sau egală cu 1/1.000 de locuitori, în condiţiile stabilite prin ordin comun al 
ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei, al ministrului agriculturii şi dezvoltării 
rurale, al ministrului sănătăţii şi al ministrului muncii şi solidarităţii sociale. Participarea este 
permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 şi pentru care 
au trecut 1 O 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
Co V-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-Co V-2. 

(3) În condiţiile art. 5 alin. (3) lit. f) din Legea nr. 55/2020, cu modificările şi completările 
ulterioare, activitatea târgurilor, a bâlciurilor şi a talciocurilor, definite potrivit art. 7 alin. (1) din 
Hotărârea Guvernului nr. 348/2004, cu modificările şi completările ulterioare, este permisă până la 
30% din capacitatea maximă a spaţiului în localităţile în care rata de incidenţă cumulată la 14 zile 
este mai mare de 1 /1.000 de locuitori, în condiţiile stabilite prin ordin comun al ministrului 
dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei, al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, al 
ministrului sănătăţii şi al ministrului muncii şi solidarităţii sociale. Participarea este permisă doar 
pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-Co V-2 şi pentru care au trecut 1 O 

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-Co V-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-Co V-2. 

Art. 26. În condiţiile art. 5 alin. (3) lit. f) din Legea nr. 55/2020, cu modificările şi 
completările ulterioare, se instituie obligaţia desraşurării activităţii la nivelul cabinetelor 
stomatologice şi unităţilor sanitare non-COVID, în condiţiile stabilite prin ordinul ministrului 
sănătăţii, emis în temeiul art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările şi completările 
ulterioare. 

Art. 27. (1) În condiţiile art. 5 alin. (2) lit. d) şi alin. (3) lit. f) şi art. 17 din Legea nr. 

55/2020, cu modificările şi completările ulterioare, pe durata stării de alertă, angajatorii dispun 
organizarea muncii la domiciliu sau în regim de telemuncă, pentru cel puţin 50% din angajaţi, 
acolo unde specificul activităţii permite, în condiţiile art. 108-11 O din Legea nr. 53/2003 -
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Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi cu respectarea 
prevederilor Legii nr. 81/2018 privind reglementarea activităţii de telemuncă, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

(2) În situaţia în care nu se poate desfăşura activitatea de către salariat în regim de telemuncă 
sau muncă la domiciliu, angajatorii din sistemul privat, autorităţile şi instituţiile publice centrale şi 
locale, indiferent de modul de finanţare şi subordonare, precum şi regiile autonome, societăţile na

ţionale, companiile naţionale şi societăţile la care capitalul social este deţinut integral sau majoritar 
de stat ori de o unitate administrativ-teritorială, având un număr mai mare de 50 de salariaţi, au 
obligaţia organizării programului de lucru decalat, cu începere de la ora 7,30, respectiv 10,00 sau 
împărţit în grupe/schimburi/ture. 

(3) Organizarea activităţii la locul de muncă se va realiza cu respectarea prevederilor legale 
emise de autorităţile competente în ceea ce priveşte prevenirea contaminării cu virusul SARS-CoV-
2 şi pentru asigurarea securităţii şi sănătăţii în muncă a lucrătorilor, ţinând cont şi de gradul de 
vaccinare a angajaţilor de la acel loc de muncă, atestat prin certificat de vaccinare împotriva 
virusului SARS-Co V-2 prezentat de salariaţii pentru care au trecut 1 O zile de la finalizarea schemei 
complete de vaccinare, precum şi de numărul de angajaţi care se află în perioada cuprinsă între a 15-
a zi şi a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-Co V-2 şi care deţin şi prezintă 
angajatorului adeverinţă eliberată de medicul de familie. 

( 4) Accesul persoanelor, cu excepţia angajaţilor, a participanţilor în cadrul procedurilor judi
ciare, disciplinare, contravenţionale, administrativ-jurisdicţionale şi a celor administrative din moti
ve de ordine şi siguranţă publică, a persoanelor care necesită servicii medicale şi prestaţii sociale, 
precum şi a persoanelor care se prezintă la centrele de vaccinare în vederea administrării unei doze 
de vaccin, în incintele instituţiilor publice centrale şi locale, regiilor autonome şi operatoriilor eco
nomici cu capital public este permis doar celor care fac dovada vaccinării împotriva virusului 
SARS-CoV-2 şi pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, 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 viru
sul SARS-Co V-2 nu mai vechi de 48 de ore, respectiv care se află în perioada cuprinsă între a 15-a 
zi şi a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-Co V-2. (5) Prin excepţie de la 
prevederile alin. (4) este permis accesul avocaţilor pentru exercitarea activităţilor prevăzute la 
art. 3 din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare. 

(6) În cazul persoanelor fizice provenite din state ale căror autorităţi nu emit certificate digi
tale ale Uniunii Europene privind COVID-19 sau documente compatibile cu aceste certificate, 
dovada situaţiei prevăzute la alin. ( 4) se face prin intermediul unui document, pe suport hârtie sau 
în format electronic, care să ateste vaccinarea, testarea sau vindecarea de infecţia cu virusul SARS -
CoV 2. 

(7) Prevederile alin. (4) şi (6) se aplică şi pentru operatorii economici care funcţionează în 
clădiri cu birouri private în care îşi desfăşoară activitatea cel puţin 50 de persoane simultan. 

(8) Prin excepţie de la prevederile alin. ( 4) şi (7), instituţiile publice şi operatorii econo
mici vor întreprinde măsurile necesare pentru asigurarea accesului cetăţenilor la serviciile pu
blice oferite, în situaţii urgente (de exemplu: eliberare certificat de deces, certificat de naştere şi 
altele asemenea) şi persoanelor care nu fac dovada vaccinării, testării sau vindecării de infecţia cu 
virusul SARS-Co V-2, prin organizarea activităţii în mediul on-line, în spaţii deschise, la ghişee 
dispuse direct în exteriorul clădirilor sau în orice alte condiţii care să asigure respectarea măsu
rilor de prevenire a răspândirii SARS-Co V-2. 

(9) Accesul persoanelor care nu fac dovada vaccinării, testării sau vindecării de infecţia cu 
virusul SARS-Co V-2 este permis în lăcaşurile de cult, unde se desfăşoară activitatea cultelor religi-
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oase, inclusiv slujbele şi rugăciunile colective, şi în unităţile de alimentaţie publică în care se co
mercializează produse alimentare şi băuturi alcoolice sau nealcoolice aflate în afara centrelor co
merciale, târgurilor, bâlciurilor şi talciocurilor, cu purtarea măştii de protecţie şi respectarea norme
lor de protecţie sanitară. 

Art. 28. (1) Atestarea vaccinării, testării sau vindecării de infecţia cu virusul SARS-Co V-2 
se realizează prin intermediul certificatelor digitale ale Uniunii Europene privind COVID-19, în 
conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 68/2021 privind adoptarea 
unor măsuri pentru punerea în aplicare a cadrului european pentru eliberarea, verificarea şi 
acceptarea certificatului digital al Uniunii Europene privind COVID-19 pentru a facilita libera 
circulaţie pe durata pandemiei de COVID-19, cu modificările şi completările ulterioare. 

(2) Organizatorii/Operatorii economici care desfăşoară activităţi potrivit prezentei anexe 
au obligaţia de a scana codul QR de pe certificatul digital al Uniunii Europene privind COVID-19 
folosind secţiunea „Verificare reguli interne" din aplicaţia mobilă „Check DCC" pentru verificarea 
autenticităţii, valabilităţii şi integrităţii certificatului, fără a se reţine niciun fel de date sau infor
maţii din certificatul verificat. 

(3) În cazul persoanelor fizice provenite din state ale căror autorităţi nu emit certificate digi
tale ale Uniunii Europene privind COVID-19 sau documente compatibile cu aceste certificate, or
ganizatorii/operatorii economici care desfăşoară activităţi potrivit prezentei anexe au obligaţia 
de a verifica existenţa documentelor, pe suport hârtie sau în format electronic, care să ateste vacci
narea, testarea sau vindecarea de infecţia cu virusul SARS-Co V-2 a acestor persoane. 

(4) Măsurile prevăzute în prezenta anexă nu se aplică în cazul persoanelor care au vârsta 
mai mică sau egală cu 12 ani şi sunt însoţite de o persoană cu vârsta mai mare de 18 ani şi care 
face dovada vaccinării împotriva virusului SARS-Co V-2 şi pentru care au trecut 1 O zile de la fina
lizarea schemei complete de vaccinare, care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru 
infecţia cu virusul SARS-Co V-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui 
test antigen rapid pentru infecţia cu virusul SARS-Co V-2 nu mai vechi de 48 de ore, respectiv care 
se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi şi a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul 
SARS-Co V-2. 

Art. 29. Transportul rutier se desfăşoară cu respectarea măsurilor şi restricţiilor referitoare 
la igiena şi dezinfecţia mijloacelor de transport persoane, procedurile şi protocoalele din interiorul 
mijloacelor de transport, gradul şi modul de ocupare a mijloacelor de transport, regulile de 
conduită pentru personalul operatorilor şi pentru pasageri, precum şi privitor la informarea 
personalului şi pasagerilor, în scopul prevenirii contaminării pasagerilor şi personalului ce 
activează în domeniul transportului rutier, stabilite prin ordin comun al viceprim-ministrului, 
ministrul transporturilor şi infrastructurii, al ministrului afacerilor interne şi al ministrului sănătăţi, 
emis în temeiul art. 32, art. 35 şi al art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

Art. 30. (1) Operatorii de transport de călători vor monitoriza permanent gradul de încărcare 
a mijloacelor de transport pe care le deservesc, în scopul diminuării aglomeraţiei din vehicule şi sta
ţii, mai ales la orele de vârf. 

(2) Se va respecta circuitul de urcare/coborâre în mijloacele de transport iar accesul pasagerilor 
se va efectua prin uşa din faţă şi coborârea pe celelalte uşi; 

(3) Operatorii de transport de călători vor informa călătorii cu privire la obligativitatea purtării 
corecte a măştii de protecţie şi a evitării consumului de produse alimentare în mijloacele de trans
port în comun, prin mijloace audio-video şi prin afişare în mijloacele de transport în comun. 

Art. 31. Regimul contravenţional aplicabil pentru nerespectarea măsurilor dispuse este cel 
stabilit la art. 64 - 70 din Legea nr.55/2020. 
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Art. 32. În funcţie de evoluţia situaţiei epidemiologice la nivelul Judeţului Ilfov se vor putea 
institui măsuri suplimentare, cu respectarea normelor legale în vigoare. 

Art. 33. Prezenta hotărâre va fi transmisă, prin grija Secretariatului Tehnic Permanent, 
către DSU, conform art.22 din OUG nr.21/2004, pentru informare. Totodată, se va aduce la 
cunoştinţa publicului prin transmiterea unui comunicat de presă şi publicarea pe pagina de internet a 
Instituţiei Prefectului - Judeţului Ilfov. 

Preşedintele 

Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Ilfov 

Prefect 
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