COMITETUL JUDEȚEAN PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ BIHOR
HOTĂRÂRE NR. 71
din data de 15.10.2021
privind aprobarea unor măsuri în domeniul sănătății publice în aplicarea Hotărârii de Guvern nr. 1090 din 07
octombrie 2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 10 octombrie 2021,
precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor
pandemiei de COVID-19
Văzând adresa Direcției de Sănătate Publică Bihor nr. 25406/2021, urmare a analizei incidenței cumulate
a cazurilor confirmate Covid-19 în ultimele 14 zile, înregistrată la Instituția Prefectului Județului Bihor sub nr.
11257/2021,
Ținând cont de prevederile: OUG nr.192/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 55/2020 privind
unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, precum și pentru modificarea lit.
a) a art. 7 din Legea nr. 81/2018 privind reglementarea activității de telemuncă,
- H.G. nr. 1090/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 10
octombrie 2021, precum și a măsurilor necesar a fi aplicate pe durata acesteia pentru prevenirea și
combaterea efectelor pandemiei de COVID -19,
Având în vedere prevederile legale ale:
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

➢

O.U.G. nr. 21/2004 privind sistemul naţional de management al situaţiilor de urgenţă, cu
modificările şi completările ulterioare;
Art.10,11,18,22,23 și 24 din Anexa H.G. 1491 din 2004 pentru aprobarea regulamentului-cadru
privind structura organizatorică, atribuțiile, funcționarea și dotarea comitetelor și centrelor operative
pentru situații de urgență, cu modificările şi completările ulterioare;
H.G. 557/2016 privind managementul tipurilor de risc;
Art. 5 alin. 3 lit. a)-f) al Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea
efectelor pandemiei de COVID-19;
Legii nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătăţii publice în situaţii de risc
epidemiologic şi biologic;
Ordonanței de urgență nr. 192/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr. 55/2020 privind
unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, precum și pentru
modificarea lit. a) a art. 7 din Legea nr. 81/2018
H.G. 558/2020 pentru modificarea şi completarea Anexelor 2 şi 3 la H.G. 553/2020
Ordinul comun al Ministerului Educației (nr. 5.196/3.09.2021) și al Ministerului Sănătății (nr.
1.756/3.09.2021) - pentru aprobarea măsurilor de organizare a activității în cadrul
unităților/instituțiilor de învățământ în condiții de siguranță epidemiologică
Ordinul comun nr. 699/67/2021 pentru modificarea Ordinului comun al Ministrului Sănătății și al
Ministrului Afacerilor Interne nr. 874/81/2020 privind instituirea obligativității purtării măștii de
protecție, a triajului epidemiologic și dezinfectarea obligatorie a mâinilor pentru prevenirea
contaminării cu virusul SARS-CoV-2 pe durata stării de alertă;
Ordinul Comun nr.2024/147/2021 pentru completarea Ordinului comun al Ministrului Sănătăţii şi
al Ministrului Afacerilor Interne nr. 874/81/2020 privind instituirea obligativităţii purtării măştii de

protecţie, a triajului epidemiologic şi dezinfectarea obligatorie a mâinilor pentru prevenirea
contaminării cu virusul SARS-CoV-2.
În temeiul prevederilor :
•
•

•

•

•
•

H.G. 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;
H.G. nr. 990/2021 pentru modificarea anexelor nr. 2 și 3 la Hotărârea Guvernului nr.
932/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 10
septembrie 2021, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea
și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;
H.G. nr. 1.015/2021 pentru modificarea și completarea anexelor nr. 2 și 3 la Hotărârea Guvernului
nr. 932/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 10
septembrie 2021, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru
prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;
H.G. nr. 1.050/2021 pentru modificarea și completarea anexelor nr. 2 și 3 la Hotărârea Guvernului
nr. 932/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 10
septembrie 2021, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru
prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;
H.G. nr. 1090/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de
10 octombrie 2021, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru
prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;
Hotărâre C.N.S.U nr. 80 din 06.10.2021 privind propunerea prelungirii stării de alertă și a măsurilor
necesar a fi aplicate pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de
COVID-19.

Cu luarea în considerare a analizei factorilor de risc privind managementul situației de urgență generată de
virusul SARS-CoV-2, pe teritoriul României, realizată la nivelul Centrului Național de Coordonare și Conducere a
Intervenției,
Și ținând cont de necesitatea menținerii unui răspuns amplificat la situația determinată de
răspândirea noului coronavirus, se impune aplicarea măsurile de prevenire și control asupra infecțiilor existente
în județul Bihor, sens în care,
COMITETUL JUDEŢEAN PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ,
Întrunit în ședința din data de 15.10.2021,
Adoptă următoarea,
HOTĂRÂRE:
Art.1. Cu data de 16.10.2021, ora 00:00, se instituie măsurile prevăzute în această hotărîre:
În domeniul HORECA, precum și în domeniul cultural, divertisment, recreativ la nivelul județului
Bihor, cu prevederile specifice pentru fiecare unitate administrativ teritorială în parte.
Art.2. În condițiile art. 5 alin. (3) lit. f) din Legea nr. 55/2020, cu modificările și completările ulterioare,
se stabilesc următoarele măsuri:
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Alin.1. Activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfășoară activități de
preparare, comercializare și consum al produselor alimentare și/sau băuturilor alcoolice și
nealcoolice, de tipul restaurantelor și cafenelelor, în interiorul clădirilor, precum și la terase este:
-

permisă până la capacitatea maximă a spațiului în intervalul orar 5:00—2:00 în județ/localitățile
unde incidența cumulată la 14 zile este mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori

Alin.2. Activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfășoară activități de
preparare, comercializare și consum al produselor alimentare și/sau băuturilor alcoolice și
nealcoolice, de tipul restaurantelor și cafenelelor, în interiorul clădirilor, precum și la terase este
permisă până la 50% din capacitatea maximă a spațiului în intervalul orar 5:00—2:00 în
județ/localitățile unde incidența cumulată la 14 zile este mai mare de 3/1.000 de locuitori și mai mică
sau egală cu 6/1.000 de locuitori.
Participarea este permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului
SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare,
persoanele care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul SARSCoV-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-CoV2;
Alin.3. Activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfășoară activități de
preparare, comercializare și consum al produselor alimentare și/sau băuturilor alcoolice și
nealcoolice, de tipul restaurantelor și cafenelelor, în interiorul clădirilor, precum și la terase este
permisă până la 50% din capacitatea maximă a spațiului în intervalul orar 5:00—24:00 în
județ/localitățile unde incidența cumulată la 14 zile este mai mare de 6/1.000 de locuitori.
Participarea este permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva
virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de
vaccinare, respectiv persoanele care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară
confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2;
Alin.4. 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 spațiului în intervalul orar 5:00—2:00, în județ/localitățile
unde incidența cumulată la 14 zile este mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori și doar pentru
persoanele cazate în cadrul acestor unități în județ/localitățile unde este depășită incidența de
3/1.000 de locuitori în ultimele 14 zile;
Alin.5. Activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfășoară activități de
preparare, comercializare și consum al produselor alimentare și/sau băuturilor alcoolice și
nealcoolice în interiorul centrelor comerciale este:
-

permisă permisă în județ/ localitățile unde incidența cumulată la 14 zile este mai mare de 3/1.000
de locuitori și mai mică sau egală cu 6/1.000 de locuitori numai în zonele de consum delimitate
față de restul spațiului public și amenajate în acest scop.

-

Accesul în zonele de consum astfel delimitate și amenajate este permis doar pentru persoanele
care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la
finalizarea schemei complete de vaccinare, persoanele care prezintă rezultatul negativ al unui
test RT-PCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul
negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi
de 48 de ore, respectiv persoanele care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi
ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2;
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Alin.6. Activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfășoară activități de preparare,
comercializare și consum al produselor alimentare și/sau băuturilor alcoolice și nealcoolice în
interiorul centrelor comerciale este:
-

permisă în județele/ localitățile unde incidența cumulată la 14 zile este mai mare de 6/1.000 de
locuitori până la 50% din capacitatea maximă a zonelor de consum delimitate față de restul
spațiului public și amenajate în acest scop.

-

Accesul în zonele de consum astfel delimitate și amenajate este permis doar pentru persoanele
care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la
finalizarea schemei complete de vaccinare, respectiv persoanele care se află în perioada
cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2;

Alin.7. Măsurile prevăzute la Alin. 1 – 6 se aplică și operatorilor economici care desfășoară
activități în spațiile publice închise care au un acoperiș, plafon sau tavan și care sunt delimitate de
cel puțin doi pereți, indiferent de natura acestora sau de caracterul temporar sau permanent;
Alin.8. În situația în care activitatea operatorilor economici prevăzuți la pct. 1—6 este
restricționată sau închisă, se permit prepararea hranei și comercializarea produselor alimentare și
băuturilor alcoolice și nealcoolice care nu se consumă în spațiile respective;
Alin.9. Operatorii economici prevăzuți la alin. 1—6 vor respecta obligațiile stabilite prin
ordinul comun al ministrului sănătății și al ministrului economiei, antreprenoriatului și turismului,
emis în temeiul art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările și completările ulterioare;
Alin.10. Prepararea, comercializarea și consumul produselor alimentare și băuturilor
alcoolice și nealcoolice sunt permise în spațiile special destinate dispuse în exteriorul clădirilor, în
aer liber, cu excepția celor prevăzute la pct. 7, cu respectarea măsurilor de protecție sanitară
stabilite prin ordinul comun al ministrului sănătății, al ministrului economiei, antreprenoriatului și
turismului și al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța
Alimentelor, emis în temeiul art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările și completările
ulterioare;
Alin.11. Activitatea în baruri, cluburi şi discoteci este:
- permisă până la capacitatea maximă a spațiului în intervalul orar 5:00—2:00 în
județ/localitățile unde incidența cumulată la 14 zile este mai mică sau egală cu 2/1.000 de locuitori,
dacă toate persoanele sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10
zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare;
- permisă fără a depăși 70% din capacitatea maximă a spațiului în intervalul orar 5:00—2:00
în județ/localitățile unde incidența cumulată la 14 zile este mai mare de 2/1.000 de locuitori și mai
mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori, dacă toate persoanele sunt vaccinate împotriva virusului
SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare;
- permisă fără a depăși 30% din capacitatea maximă a spațiului în intervalul orar 5:00—2:00
în județ/localitățile unde incidența cumulată la 14 zile este mai mare de 3/1.000 de locuitori și mai
mică sau egală cu 6/1.000 de locuitori, dacă toate persoanele sunt vaccinate împotriva virusului
SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare și este
interzisă la depășirea incidenței de 6/1.000 de locuitori.
- interzisă la nivelul judeţului/localităţilor unde incidenţa cumulată la 14 zile este mai mare
de 6/1.000 de locuitori;
Art.3. Alin.1 Activitățile instituțiilor muzeale, bibliotecilor, librăriilor, cinematografelor,
studiourilor de producție de film și audiovizuală, instituțiilor de spectacole și/sau concerte, școlilor
populare, de artă și de meserii, precum și evenimentele culturale în aer liber se pot desfășura numai
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în condițiile stabilite prin ordinul comun al Ministrului Culturii și al Ministrului Sănătății, emis în temeiul art.
44 și al art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările și completările ulterioare;
Alin.2. În condiţiile Alin.1, 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 spațiului și cu purtarea măștii de protecție, dacă incidența cumulată
la 14 zile în județ/localitate este mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori;
Alin.3. În condiţiile Alin.1, organizarea și desfășurarea activității în cadrul
cinematografelor, instituțiilor de spectacole și/sau concerte sunt permise cu participarea publicului
până la 50% din capacitatea maximă a spațiului și cu purtarea măștii de protecție, dacă incidența
cumulată la 14 zile în județ/localitate este mai mare de 3/1.000 de locuitori și mai mică sau egală cu
6/1.000 de locuitori.
Participarea este permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului
SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare,
persoanele care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul SARSCoV-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-CoV2, în condițiile stabilite prin ordinul comun al ministrului culturii și al ministrului sănătății, emis în
temeiul art. 44 și al art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările și completările ulterioare;
Alin.4. În condiţiile Alin.1, organizarea și desfășurarea activității în cadrul
cinematografelor, instituțiilor de spectacole și/sau concerte sunt permise cu participarea publicului
până la 50% din capacitatea maximă a spațiului și cu purtarea măștii de protecție, dacă incidența
cumulată la 14 zile în județ/localitate este mai mare de 6/1.000 de locuitori.
Participarea este permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului
SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare,
respectiv persoanele care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară
confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2, în condițiile stabilite prin ordinul comun al ministrului
culturii și al ministrului sănătății, emis în temeiul art. 44 și al art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020,
cu modificările și completările ulterioare;
Alin.5. în condiţiile Alin.1, la nivelul județului/localităților unde incidența cumulată la
14 zile este mai mică sau egală cu 6/1.000 de locuitori, organizarea și desfășurarea spectacolelor
de tipul drive-in sunt permise numai dacă ocupanții unui autovehicul sunt membrii aceleiași familii
sau reprezintă grupuri de până la 4 persoane.
Participarea este permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului
SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare,
persoanele care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul SARSCoV-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-CoV2, în condițiile stabilite prin ordinul comun al ministrului culturii și al ministrului sănătății, emis în
temeiul art. 44 și al art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările și completările ulterioare;
Alin.6. în condițiile alin.1, la nivelul județului/localităților unde incidența cumulată la
14 zile este mai mare de 6/1.000 de locuitori, organizarea și desfășurarea spectacolelor de tipul
drive-in sunt permise numai dacă ocupanții unui autovehicul sunt membrii aceleiași familii sau
reprezintă grupuri de până la 4 persoane.
Participarea este permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului
SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare,
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respectiv persoanele care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară
confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2, în condițiile stabilite prin ordinul comun al ministrului
culturii și al ministrului sănătății, emis în temeiul art. 44 și al art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020,
cu modificările și completările ulterioare;
Alin.7. În condiţiile Alin. 1, la nivelul județului/localităților unde incidența cumulată la
14 zile este mai mare de 2/1.000 de locuitori și mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori,
organizarea și desfășurarea în aer liber a spectacolelor, concertelor, festivalurilor publice și private
sau a altor evenimente culturale sunt permise numai cu participarea a cel mult 2.500 de spectatori
și cu purtarea măștii de protecție.
Participarea este permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva
virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de
vaccinare, persoanele care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul
SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid
pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore, respectiv persoanele care se află
în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARSCoV-2, în condițiile stabilite prin ordinul comun al ministrului culturii și al ministrului sănătății, emis
în temeiul art. 44 și al art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările și completările ulterioare;
Alin.8. În condiţiile alin. 1 la nivelul județului/localităților unde incidența cumulată la
14 zile este mai mică sau egală cu 2/1.000 de locuitori, organizarea și desfășurarea în aer liber a
spectacolelor, concertelor, festivalurilor publice și private sau a altor evenimente culturale sunt
permise cu participarea a cel mult 75.000 de spectatori și cu purtarea măștii de protecție.
Participarea este permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva
virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de
vaccinare, persoanele care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul
SARS-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 SARSCoV-2, în condițiile stabilite prin ordinul comun al ministrului culturii și al ministrului sănătății, emis
în temeiul art. 44 și al art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările și completările ulterioare;
Alin.9. În condiţiile alin. 1, la nivelul județului/localităților unde incidența cumulată la
14 zile este mai mare de 3/1.000 de locuitori și mai mică sau egală cu 6/1.000 de locuitori,
organizarea și desfășurarea în aer liber a spectacolelor, concertelor, festivalurilor publice și private
sau a altor evenimente culturale sunt permise cu participarea a cel mult 1.000 de spectatori și cu
purtarea măștii de protecție.
Participarea este permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva
virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de
vaccinare, persoanele care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul
SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid
pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore, respectiv persoanele care se află
în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARSCoV-2, în condițiile stabilite prin ordinul comun al ministrului culturii și al ministrului sănătății, emis
în temeiul art. 44 și al art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările și completările ulterioare;
Alin.10. În condiţiile alin. 1, organizarea și desfășurarea activității instituțiilor publice
sau private de cultură care administrează spații special destinate activităților cultural-artistice în
aer liber sunt permise cu participarea publicului până la 50% din capacitatea maximă a spațiului, cu
asigurarea unei distanțe de minimum 1 metru între persoane și cu purtarea măștii de protecție, dacă
incidența cumulată la 14 zile în județ/localitate este mai mare de 6/1.000 de locuitori.
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Participarea este permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva
virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de
vaccinare, respectiv persoanele care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi
ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2, în condițiile stabilite prin ordinul comun al
ministrului culturii și al ministrului sănătății, emis în temeiul art. 44 și al art. 71 alin. (2) din Legea
nr. 55/2020, cu modificările și completările ulterioare;
Alin.11. În condiţiile alin.1, la nivelul județului/localităților, organizarea și
desfășurarea în aer liber a spectacolelor, concertelor, festivalurilor publice și private sau a altor
evenimente culturale sunt permise cu participarea publicului până la 50% din capacitatea maximă
a spațiului și cu purtarea măștii de protecție, dacă incidența cumulată la 14 zile în județ/localitate
este mai mare de 6/1.000 de locuitori.
Participarea este permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva
virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de
vaccinare, respectiv persoanele care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi
ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2, în condițiile stabilite prin ordinul comun al
ministrului culturii și al ministrului sănătății, emis în temeiul art. 44 și al art. 71 alin. (2) din Legea
nr. 55/2020, cu modificările și completările ulterioare;
Art.4. Alin.1 Se permite organizarea de evenimente private (nunți, botezuri, mese festive
etc.) cu un număr de participanți de maximum 200 de persoane în exterior sau de maximum 150 de
persoane în interior în județ/localitățile unde incidența cumulată la 14 zile este mai mică sau egală
cu 2/1.000 de locuitori, cu respectarea normelor de protecție sanitară. La stabilirea numărului de
persoane în exterior și/sau în interior nu sunt luate în calcul persoanele care au vârsta mai mică de
16 ani;
Alin.2. 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 în judeţ/localităţile unde 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, 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;
Alin.3. Se permite organizarea de evenimente private (nunți, botezuri) cu un număr de
participanți de maximum 400 de persoane în interior și cu asigurarea unei suprafețe de minimum 2
mp pentru fiecare persoană în județ/localitățile unde incidența cumulată la 14 zile este mai mică sau
egală cu 2/1.000 de locuitori.
Participarea este permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva
virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de
vaccinare, persoanele care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul
SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid
pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore, respectiv persoanele care se află
în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARSCoV-2;
Alin.4. Se permite organizarea de evenimente private (nunți, botezuri) cu un număr de
participanți de maximum 300 de persoane în interior și cu asigurarea unei suprafețe de minimum 2
mp pentru fiecare persoană în județ/localitățile unde incidența cumulată la 14 zile este mai mare de
2/1.000 de locuitori și mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori.
Participarea este permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva
virusului SARS-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
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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 SARSCoV-2;
Alin.5. Se permite organizarea de evenimente private (nunți, botezuri) până la
capacitatea maximă a spațiului în exterior în județ/localitățile unde incidența cumulată la 14 zile este
mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori, cu asigurarea unei suprafețe de minimum 2 mp pentru
fiecare persoană, dacă toate persoanele sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru
care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, prezintă rezultatul negativ al
unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul
negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de
48 de ore sau se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării
cu virusul SARS-CoV-2;
Alin.6. Se permite organizarea de evenimente private (nunți, botezuri), cum ar fi, fără a
se limita la acestea, în saloane, cămine culturale, restaurante, baruri, cafenele, săli/corturi de
evenimente, până la capacitatea maximă a spațiului în interior în județ/localitățile unde incidența
cumulată la 14 zile este mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori, cu asigurarea unei suprafețe de
minimum 2 mp pentru fiecare persoană, dacă toate persoanele sunt vaccinate împotriva virusului
SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare;
Alin.7. Se permite organizarea de evenimente private (nunți, botezuri) cu un număr de
participanți de maximum 200 de persoane în interior și cu asigurarea unei suprafețe de minimum 2
mp pentru fiecare persoană în județ/localitățile unde incidența cumulată la 14 zile este mai mare de
3/1.000 de locuitori și mai mică sau egală cu 6/1.000 de locuitori.
Participarea este permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva
virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de
vaccinare, persoanele care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul
SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid
pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore, respectiv persoanele care se află
în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARSCoV-2;
Alin.8. Se permite organizarea de evenimente private (nunți, botezuri) cu participarea
persoanelor până la 50% din capacitatea maximă a spațiului, dar nu mai mult de 200 de persoane,
în interior sau în exterior, în județ/localitățile unde incidența cumulată la 14 zile este mai mare de
6/1.000 de locuitori.
Participarea este permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva
virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de
vaccinare, respectiv persoanele care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi
ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2;
Alin.9. Se permite organizarea de evenimente private aferente meselor festive, cum ar
fi, fără a se limita la acestea, în saloane, cămine culturale, restaurante, baruri, cafenele, săli/corturi
de evenimente, până la capacitatea maximă a spațiului în exterior sau în interior în județ/localitățile
unde incidența cumulată la 14 zile este mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori, cu asigurarea
unei suprafețe de minimum 2 mp pentru fiecare persoană, dacă toate persoanele sunt vaccinate
împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete
de vaccinare;
Art.5. Măsuri suplimentare operatori economici:
Alin.1. În condițiile art. 5 alin. (3) lit. f) din Legea nr. 55/2020 (limitarea sau suspendarea
pe durată determinată a activității unor instituții sau operatori economici), cu modificările și
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completările ulterioare, se instituie obligația pentru operatorii economici care desfășoară activități de
comerț/prestări de servicii în spații închise și/sau deschise, publice și/sau private, să își organizeze
și să își desfășoare activitatea în zilele de vineri, sâmbătă și duminică în intervalul orar 5:00—22:00,
în toate localitățile unde incidența cumulată la 14 zile este mai mare de 6/1.000 de locuitori și mai
mică sau egală cu 7,5/1.000 de locuitori.
Alin.2. În condițiile art. 5 alin. (3) lit. f) din Legea nr. 55/2020, cu modificările și
completările ulterioare, se instituie obligația pentru operatorii economici care desfășoară activități
de comerț/prestări de servicii în spații închise și/sau deschise, publice și/sau private, să își
organizeze și să își desfășoare activitatea în intervalul orar 5:00—22:00, în toate localitățile unde
incidența cumulată la 14 zile depășește 7,5/1.000 de locuitori.
Alin.3. Prin excepție de la prevederile alin. (1) și (2), în intervalul orar 22:00—5:00,
operatorii economici pot activa doar în relația cu operatorii economici cu activitate de livrare la
domiciliu.
Alin.4. Măsurile prevăzute la alin. (1) nu se mai aplică dacă incidența cumulată la 14
zile este mai mică sau egală cu 5,5/1.000 de locuitori, iar cele de la alin. (2) nu se mai aplică dacă
incidența cumulată la 14 zile este mai mică sau egală cu 7/1.000 de locuitori.
Alin.5. Prin excepție de la prevederile alin. (1) și (2), unitățile farmaceutice, benzinăriile,
operatorii economici cu activitate de livrare la domiciliu, precum și operatorii economici din
domeniul transportului rutier de persoane și rutier de mărfuri își pot desfășura activitatea în regim
normal de muncă, cu respectarea normelor de protecție sanitară.
Art.6. În condițiile art. 5 alin. (3) lit. f) din Legea nr. 55/2020, cu modificările și completările
ulterioare, se stabilesc următoarele măsuri operatorilor economici care desfășoară activitatea în
spații închise în domeniul sălilor de sport și/sau fitness:
Alin.1. Activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfășoară activitatea în
spații închise în domeniul sălilor de sport și/sau fitness este permisă până la capacitatea maximă a
spațiului în județ/localitățile unde incidența cumulată la 14 zile este mai mică sau egală cu 3/1.000
de locuitori, cu asigurarea unei suprafețe de minimum 7 mp pentru fiecare persoană;
Alin.2. Activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfășoară activitatea în
spații închise în domeniul sălilor de sport și/sau fitness este permisă până la capacitatea maximă a
spațiului în județ/localitățile unde incidența cumulată la 14 zile este mai mică sau egală cu 3/1.000
de locuitori, cu asigurarea unei suprafețe de minimum 4 mp pentru fiecare persoană, dacă toate
persoanele sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la
finalizarea schemei complete de vaccinare;
Alin.3. Activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfășoară activitatea
în spații închise în domeniul sălilor de sport și/sau fitness este permisă fără a depăși 50% din
capacitatea maximă a spațiului în județ/localitățile unde incidența cumulată la 14 zile este mai mare
de 3/1.000 de locuitori și mai mică de 4/1.000 de locuitori, cu asigurarea unei suprafețe de minimum
7 mp pentru fiecare persoană;
Alin.4. Activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfășoară activitatea
în spații închise în domeniul sălilor de sport și/sau fitness este permisă fără a depăși 50% din
capacitatea maximă a spațiului în județ/localitățile unde incidența cumulată la 14 zile este mai mare
de 4/1.000 de locuitori și mai mică sau egală cu 6/1.000 de locuitori, cu asigurarea unei suprafețe de
minimum 7 mp pentru fiecare persoană.
Participarea este permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva
virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de
vaccinare, persoanele care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul
SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid
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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 SARSCoV-2;
Alin.5. Activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfășoară activitatea în
spații închise în domeniul sălilor de sport și/sau fitness este permisă fără a depăși 50% din
capacitatea maximă a spațiului în județ/localitățile unde incidența cumulată la 14 zile este mai mare
de 6/1.000 de locuitori, cu asigurarea unei suprafețe de minimum 4 mp pentru fiecare persoană.
Participarea este permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva
virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de
vaccinare, respectiv persoanele care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi
ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2;
Art.7. Alin.1. activitatea cu publicul a operatorilor economici licențiați în domeniul jocurilor
de noroc este permisă până la capacitatea maximă a spațiului în județ/localitățile unde incidența
cumulată la 14 zile este mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori;
Alin.2. Activitatea cu publicul a operatorilor economici licențiați în domeniul jocurilor
de noroc este permisă până la 50% din capacitatea maximă a spațiului în județ/localitățile unde
incidența cumulată la 14 zile este mai mare de 3/1.000 de locuitori și mai mică sau egală cu 6/1.000
de locuitori.
Participarea este permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva
virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de
vaccinare, persoanele care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul
SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid
pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore, respectiv persoanele care se află
în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARSCoV-2;
Alin.3. Activitatea cu publicul a operatorilor economici licențiați în domeniul jocurilor
de noroc este permisă până la 50% din capacitatea maximă a spațiului în județ/localitățile unde
incidența cumulată la 14 zile este mai mare de 6/1.000 de locuitori.
Participarea este permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva
virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de
vaccinare, respectiv persoanele care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi
ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2;
Alin.4. se instituie obligația operatorilor economici care desfășoară activități de
jocuri de noroc, îngrijire personală, primire turistică cu funcțiuni de cazare, precum și activități de
lucru în birouri cu spații comune în sistem deschis de a respecta normele de prevenire stabilite prin
ordinul comun al ministrului economiei, antreprenoriatului și turismului și al ministrului sănătății,
emis în temeiul art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările și completările ulterioare, în
baza căruia își pot desfășura activitatea;
Alin.5. Se instituie obligația operatorilor economici care desfășoară activități de
jocuri de noroc, îngrijire personală, primire turistică cu funcțiuni de cazare, precum și activități de
lucru în birouri cu spații comune în sistem deschis de a respecta normele de prevenire stabilite prin
ordinul comun al ministrului economiei, antreprenoriatului și turismului și al ministrului sănătății,
emis în temeiul art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările și completările ulterioare, în
baza căruia își pot desfășura activitatea;
Alin.6. Operatorii economici care desfășoară activități de jocuri de noroc au obligația
să respecte orarul de lucru cu publicul și restricțiile stabilite prin hotărâre a Comitetului Național
pentru Situații de Urgență, la propunerea Grupului de suport tehnico-științific privind gestionarea
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bolilor înalt contagioase pe teritoriul României sau a Comitetului Județean pentru Situații de
Urgență. Măsurile se stabilesc pentru unitățile administrativ-teritoriale în care se constată o
răspândire comunitară intensă a virusului și/sau un număr în creștere al persoanelor infectate cu
virusul SARS-CoV-2;
Alin.7. Se instituie obligația instituțiilor și autorităților publice, operatorilor
economici și profesioniștilor de a organiza activitatea astfel încât să asigure, la intrarea în sediu, în
mod obligatoriu, triajul epidemiologic și dezinfectarea obligatorie a mâinilor, atât pentru personalul
propriu, cât și pentru vizitatori, în condițiile stabilite prin ordinul comun al ministrului sănătății și al
ministrului afacerilor interne, emis în temeiul art. 13 și al art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu
modificările și completările ulterioare;
Art.8. Alin.1. Activitatea operatorilor economici care administrează locuri de joacă pentru
copii în spații închise este permisă fără a depăși 70% din capacitatea maximă a spațiului și în
intervalul orar 5:00—24:00;
Alin.2. Activitatea operatorilor economici care administrează locuri de joacă pentru
copii în spații închise este permisă fără a depăși 50% din capacitatea maximă a spațiului și în
intervalul orar 5:00—24:00 în județ/localitățile unde incidența cumulată la 14 zile este mai mare de
3/1.000 de locuitori și mai mică sau egală cu 6/1.000 de locuitori.
Participarea este permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva
virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de
vaccinare, persoanele care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul
SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid
pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore, respectiv persoanele care se află
în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARSCoV-2;
Alin.3. activitatea operatorilor economici care administrează locuri de joacă pentru
copii în spații închise este permisă fără a depăși 50% din capacitatea maximă a spațiului și în
intervalul orar 5:00—24:00 în județ/localitățile unde incidența cumulată la 14 zile este mai mare de
6/1.000 de locuitori.
Participarea este permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva
virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de
vaccinare, respectiv persoanele care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi
ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2;
Alin.4. Activitatea operatorilor economici care administrează săli de jocuri este
permisă până la capacitatea maximă a spațiului în intervalul orar 5:00—2:00 în județ/localitățile unde
incidența cumulată la 14 zile este mai mică sau egală cu 2/1.000 de locuitori, dacă toate persoanele
sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea
schemei complete de vaccinare;
Alin.5. Activitatea operatorilor economici care administrează săli de jocuri este
permisă fără a depăși 70% din capacitatea maximă a spațiului în intervalul orar 5:00—2:00 în
județ/localitățile unde incidența cumulată la 14 zile este mai mare de 2/1.000 de locuitori și mai mică
sau egală cu 3/1.000 de locuitori, dacă toate persoanele sunt vaccinate împotriva virusului SARSCoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare;
Alin.6. Activitatea operatorilor economici care administrează săli de jocuri este
permisă fără a depăși 50% din capacitatea maximă a spațiului în intervalul orar 5:00—2:00 în
județ/localitățile unde incidența cumulată la 14 zile este mai mare de 3/1.000 de locuitori și mai mică
sau egală cu 6/1.000 de locuitori.
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Participarea este permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva
virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de
vaccinare, persoanele care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul
SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid
pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore, respectiv persoanele care se află
în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARSCoV-2;
Alin.7. Activitatea operatorilor economici care administrează săli de jocuri este permisă
fără a depăși 50% din capacitatea maximă a spațiului în intervalul orar 5:00—2:00 în
județ/localitățile unde incidența cumulată la 14 zile este mai mare de 6/1.000 de locuitori.
Participarea este permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva
virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de
vaccinare, respectiv persoanele care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi
ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2.
Art.9. Alin.1. Activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfășoară activități de
administrare a piscinelor interioare este permisă:
-

fără a depăși 70% din capacitatea maximă a spațiului în județ/localitățile unde incidența
cumulată la 14 zile este mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori;

Alin.2. Activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfășoară activități de
administrare a piscinelor interioare este permisă:
-

fără a depăși 50% din capacitatea maximă a spațiului în județ/localitățile unde incidența
cumulată la 14 zile este mai mare de 3/1.000 de locuitori și mai mică sau egală cu 6/1.000 de
locuitori.

Participarea este permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva
virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de
vaccinare, persoanele care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul
SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid
pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore, respectiv persoanele care se află
în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARSCoV-2;
Alin.3. Activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfășoară activități de
administrare a piscinelor interioare este permisă:
-

fără a depăși 50% din capacitatea maximă a spațiului în județ/localitățile unde incidența
cumulată la 14 zile este mai mare de 6/1.000 de locuitori.

Participarea este permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva
virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de
vaccinare, respectiv persoanele care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară
confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2;
Alin.4. Se instituie obligația operatorilor economici care desfășoară activități de
administrare a ștrandurilor exterioare, a piscinelor exterioare sau a sălilor de sport/fitness de a
respecta normele de prevenire stabilite prin ordinul comun al Ministrului Tineretului și Sportului și
al Ministrului Sănătății, emis în temeiul art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările și
completările ulterioare;
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Alin.5. Se instituie obligația operatorilor economici care desfășoară activități de
tratament balnear de a respecta normele de prevenire stabilite prin ordinul Ministrului Sănătății,
emis în temeiul art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările și completările ulterioare;
Art.10. Măsuri privind instituirea restricțiile de circulație la depășirea incidenței de 6/1000 de
locuitori:
Alin.1. În condițiile art. 5 alin. (3) lit. b) din Legea nr. 55/2020 (restrângerea sau interzicerea
circulației persoanelor și vehiculelor în locurile și, după caz, în intervalele orare stabilite), cu modificările și
completările ulterioare, se stabilesc următoarele măsuri:
1. În toate localitățile unde incidența cumulată la 14 zile este mai mare de 6/1.000 de locuitori
și mai mică sau egală cu 7,5/1.000 de locuitori se interzice circulația persoanelor în afara
locuinței/gospodăriei în zilele de vineri, sâmbătă și duminică în intervalul orar 20:00-5:00, cu
următoarele excepții: :
a) deplasarea în interes profesional, inclusiv între locuință/ gospodărie și locul/locurile de desfășurare a
activității profesionale și înapoi;
b) deplasarea pentru asistență medicală care nu poate fi amânată și nici realizată de la distanță, precum și
pentru achiziționarea de medicamente;
c) deplasări în afara localităților ale persoanelor care sunt în tranzit sau efectuează călătorii al căror interval
orar se suprapune cu perioada interdicției, cum ar fi cele efectuate cu avionul, trenul, autocare sau alte
mijloace de transport de persoane, și care poate fi dovedit prin bilet sau orice altă modalitate de achitare a
călătoriei;
d) deplasarea din motive justificate, precum îngrijirea/ însoțirea copilului, asistența persoanelor vârstnice,
bolnave sau cu dizabilități ori decesul unui membru de familie;
2. În toate localitățile unde incidența cumulată la 14 zile depășește 7,5/1.000 de locuitori se
interzice circulația persoanelor în afara locuinței/gospodăriei în intervalul orar 20:00-5:00, cu
următoarele excepții:
a) deplasarea în interes profesional, inclusiv între locuință/gospodărie și locul/locurile de desfășurare a
activității profesionale și înapoi;
b) deplasarea pentru asistență medicală care nu poate fi amânată și nici realizată de la distanță, precum și
pentru achiziționarea de medicamente;
c) deplasări în afara localităților ale persoanelor care sunt în tranzit sau efectuează călătorii al căror interval
orar se suprapune cu perioada interdicției, cum ar fi cele efectuate cu avionul, trenul, autocare sau alte
mijloace de transport de persoane, și care poate fi dovedit prin bilet sau orice altă modalitate de achitare a
călătoriei;
d) deplasarea din motive justificate, precum îngrijirea/ însoțirea copilului, asistența persoanelor vârstnice,
bolnave sau cu dizabilități ori decesul unui membru de familie;
3. Măsurile instituite în localitățile prevăzute la pct. 1 nu se mai aplică dacă incidența
cumulată la 14 zile este mai mică sau egală cu 5,5/1.000 de locuitori, iar cele instituite în localitățile
prevăzute la pct. 2 nu se mai aplică dacă incidența cumulată la 14 zile este mai mică sau egală cu
7/1.000 de locuitori;
4. Măsurile instituite în localitățile prevăzute la pct. 1 și 2 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, respectiv persoanelor care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a
180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2 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;

13

5. Măsurile instituite în localitățile prevăzute la pct. 1 și 2 nu se aplică 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 SARSCoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, respectiv
persoanelor care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării
infectării cu virusul SARS-CoV-2 și care fac dovada îndeplinirii acestei condiții prin documente, pe
suport hârtie sau în format electronic, care să ateste vaccinarea acestora.
Alin.2. Pentru verificarea motivului deplasării în interes profesional, prevăzut la alin. (1) pct.
1 lit. a) și pct. 2 lit. a), persoanele sunt obligate să prezinte, la cererea personalului autorităților abilitate,
legitimația de serviciu sau adeverința eliberată de angajator ori o declarație pe propria răspundere,
completată în prealabil.
Alin.3. Pentru verificarea motivului deplasării în interes personal, prevăzut la alin. (1) pct. 1
lit. b)-d) și pct. 2 lit. b)-d), persoanele sunt obligate să prezinte, la cererea personalului autorităților
abilitate, o declarație pe propria răspundere, completată în prealabil.
Alin.4. Declarația pe propria răspundere, prevăzută la alin. (2) și (3), trebuie să cuprindă
numele și prenumele, data nașterii, adresa locuinței/gospodăriei/locului activității profesionale, motivul
deplasării, data completării și semnătura.
Art.11. Măsuri privind Certificatele Digitale ale Uniunii Europene-COVID 19:
Alin.1. Atestarea vaccinării, testării sau vindecării de infecţia cu virusul SARS-CoV-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 pentru a facilita libera circulaţie pe durata pandemiei de COVID-19, cu modificările
şi completările ulterioare;
Alin.2. Persoanele fizice sunt obligate să facă dovada, conform Hotărârii de Guvern
nr.990/2021, deținerii 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 - pentru a facilita libera circulaţie pe durata pandemiei de COVID-19, cu
modificările şi completările ulterioare.
Alin.3. În cazul persoanelor fizice provenite din state ale căror autorităţi nu emit certificate
digitale ale Uniunii Europene privind COVID-19 sau documente compatibile cu aceste certificate, dovada
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.
Alin.4. În cazul persoanelor fizice provenite din state ale căror autorități nu emit
certificate digitale ale Uniunii Europene privind COVID-19 sau documente compatibile cu aceste
certificate, organizatorii/operatorii economici care desfășoară activități potrivit prezentei anexe au
obligația de a verifica existența documentelor, pe suport hârtie sau în format electronic, care să
ateste vaccinarea, testarea sau vindecarea de infecția cu virusul SARS-CoV-2 a acestor persoane.
Alin.5. Organizatorii/Operatorii economici care desfăşoară activităţi potrivit prezentei
hotărâri 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 informaţii din
certificatul verificat;
Alin.6. Obligația de a prezenta 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
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antigen rapid pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2, nu mai vechi de 48 de ore, nu se aplică în cazul
persoanelor care au vârsta mai mică sau egală cu 12 ani.
Art.12. Măsuri necesare mască de protecție:
Alin.1. În condițiile art. 5 alin. (2) lit. d) și ale art. 13 lit. a) din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri
pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările și completările
ulterioare, în localitățile în care incidenţa cumulată la 14 zile este mai mică sau egală cu 6/1.000 de
locuitori, în spațiile publice, piețe, târguri, bâlciuri, talciocuri, stații pentru transportul în comun închise, spațiile comerciale, mijloacele de transport în comun și la locul de muncă se institui
obligativitatea purtării măștii de protecție, astfel încât să acopere nasul și gura, în condițiile stabilite
prin ordinul comun al ministrului sănătății și al ministrului afacerilor interne, emis în temeiul art.
13 și al art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările și completările ulterioare, sau în alte
zone cu potențial de aglomerare stabilite prin hotărâre a comitetului județean pentru situații de
urgență;
Alin.2. În condițiile art. 5 alin. (2) lit. d) și ale art. 13 lit. a) din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri
pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările și completările
ulterioare, în localitățile în care incidenţa cumulată la 14 zile este mai mare de 6/1.000 de locuitori,
se instituie obligativitatea purtării măștii de protecție, în toate spațiile publice deschise.
Vor fi exceptate de la obligativitatea purtării măștii de protecție în spațiile publice deschise,
persoanele care desfășoară activități, inclusiv sportive, în mod individual sau împreună cu
persoanele cu care locuiesc.
Alin.3. În condițiile art. 5 alin. (2) lit. d) și ale art. 13 lit. a) din Legea nr. 55/2020 privind unele
măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările și
completările ulterioare, indiferent de incidență, masca de protecție nu se poartă de către:
-

persoanele vaccinate pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de
vaccinare aflate la locurile de muncă situate în spații închise, cu condiția prezenței unui număr
de maximum 10 persoane și asigurarea unei distanțe de 1 metru între ele, iar în zonele respective
nu este permis accesul publicului sau al altor lucrători.

-

Prevederile alin.3. nu se aplică în cazul spațiilor închise comune;

Art.13. Alin.1. Se aprobă Lista localităților în care se impun măsuri de restricționare menționate
la ( art. 1 -12) astfel:
Nr.crt.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Localitate

Rata de incidenta la 1000 locuitori

TOBOLIU
CEICA
SPINUŞ
BRUSTURI
PALEU
CĂBEŞTI
CEFA
CHIŞLAZ
SÂNTANDREI
SÂMBĂTA
HIDIŞELU DE SUS
POCOLA
MUNICIPIUL ORADEA
SĂCĂDAT

13,51
13,17
13,1
10,82
10,74
10,59
10,2
10,13
9,7
9,27
9,19
9,19
8,43
8,39

15

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.

GIRIŞU DE CRIŞ
BUDUREASA
DERNA
SĂLARD
SÂNMARTIN
ŢEŢCHEA
BIHARIA
LUNCA
NOJORID
LĂZĂRENI
OŞORHEI
TILEAGD
BRATCA
GEPIU
VADU CRIŞULUI
MUNICIPIUL BEIUŞ
ORAŞ ALEŞD
CÂMPANI
MĂGEŞTI
RĂBĂGANI
REMETEA
LUGAŞU DE JOS
AŞTILEU
BORŞ
ROŞIORI
TĂMĂŞEU
UILEACU DE BEIUŞ
TĂRCAIA
BUNTEŞTI
ŞIMIAN
LAZURI DE BEIUŞ
BALC
ORAŞ NUCET
SUPLACU DE BARCĂU
ROŞIA
CHERECHIU
ORAŞ VAŞCĂU
TINCA
DRĂGĂNEŞTI
TARCEA
ABRAM
ŞUNCUIUŞ
BOROD

8,06
7,97
7,95
7,87
7,59
7,58
7,24
7,22
7,04
7,01
6,73
6,45
6,39
6,31
6,28
6,24
6,23
6,15
6,13
6,09
5,96
5,92
5,78
5,61
4,81
4,74
4,72
4,63
4,61
4,56
4,51
4,43
4,36
4,35
4,23
4,1
4
3,91
3,79
3,74
3,67
3,62
3,6
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58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.

DIOSIG
ORAŞ ŞTEI
COPĂCEL
AUŞEU
CURĂŢELE
ŞOIMI
INEU
MUNICIPIUL MARGHITA
CETARIU
HUSASĂU DE TINCA
BATĂR
COCIUBA MARE
POMEZEU
MUNICIPIUL SALONTA
DOBREŞTI
ORAŞ SĂCUENI
PIETROASA
ABRĂMUŢ
TĂUTEU
TULCA
MĂDĂRAS
BUDUSLĂU
CURTUIŞENI
CĂRPINET
CĂPÂLNA
CIUMEGHIU
VÂRCIOROG

3,6
3,59
3,41
3,4
3,36
3,3
3,29
3,27
3,26
3,18
3,17
3,14
3,13
3,08
2,97
2,94
2,93
2,91
2,66
2,55
2,46
2,44
2,29
2,27
2,19
2,16
2,09

Art.14. Rata de incidență cumulată la 14 zile se analizează săptămânal sau ori de câte ori este
necesar la nivelul fiecărei localități din județul Bihor, prezentele măsuri urmând a fi actualizate cu aceeași
frecvență.
Art.15. Regimul contravențional aplicabil pentru nerespectarea măsurilor dispuse este cel stabilit
la art.64 – 70 din Legea nr.55/2020 cu modificările și completarile ulterioare.
Art.16. Inspectoratul pentru Situații de Urgență ”Crișana” al județului Bihor va transmite prezenta
hotărâre către Centrul Național de Coordonare și Conducere a Intervenției, Departamentului pentru Situații
de Urgență, Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, membrilor Comitetului Județean pentru
Situații de Urgență și tuturor primăriilor din județ, prin grija Secretariatului Tehnic Permanent.
PREȘEDINTELE
COMITETULUI JUDEȚEAN PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ BIHOR
PREFECT
Dumitru ȚIPLEA
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