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NEWSLETTER Nr.29/2021
NOILE RESTRICTII PENTRU PREVENIREA INFECTARII CU VIRUSUL SARS-COV-2.
A fost adoptată Hotărârea Comitetului Național pentru Situații de Urgență (CNSU) nr. 91 din 22.10.2021 privind
stabilirea unor măsuri suplimentare în scopul gestionării riscului de sănătate publică cauzat de numărul mare de
infectări cu virusul SARS-CoV-2, în vigoare de luni 25.10.2021.
Principalele restricții sunt după cum urmează:
Interzicerea, pentru o perioadă de 30 zile, a circulației persoanelor în afara locuinței/gospodăriei în intervalul orar
22:00-05:00, cu următoarele excepții:
a) deplasarea persoanelor 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;
b) deplasarea persoanelor în interes profesional, inclusiv între locuință/gospodărie și locul/locurile de desfășurare a
activității profesionale și înapoi;
c) deplasarea persoanelor pentru asistență medicală care nu poate fi amânată și nici realizată de la distanță, precum
și pentru achiziționarea de medicamente;
d) deplasări ale persoanelor în afara localităților 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 pot fi dovedite prin bilet sau orice altă modalitate de achitare a călătoriei;
e) deplasarea persoanelor din motive justificate, precum vaccinarea, îngrijirea/însoțirea copilului, asistența
persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilități ori decesul unui membru de familie.
Pentru verificarea motivului deplasării în interes personal, prevăzut la lit. a), persoanele sunt obligate să prezinte, la
cererea personalului autorităților abilitate, certificatul digital al Uniunii Europene privind COVID-19, pe suport hârtie
sau în format electronic. 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, dovada situației prevăzute
la lit.a) se face prin intermediul unui document, pe suport hârtie sau în format electronic, care să ateste vaccinarea,
testarea sau vindecarea de infecția cu virusul SARS-CoV-2.
Pentru verificarea motivului deplasării în interes profesional, prevăzut la lit. b), 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.
Pentru verificarea motivului deplasării în interes personal, prevăzut la lit. c)-e), persoanele sunt obligate să prezinte,
la cererea personalului autorităților abilitate, o declarație pe propria răspundere, completată în prealabil care
trebuie să cuprindă numele și prenumele, data nașterii, adresa locuinței/gospodăriei, motivul deplasării, data
completării și semnătura.
Interzicerea, pentru o perioadă de 30 zile, a desfășurării activității operatorilor economici care activează în
domeniul comerțului/ prestărilor de servicii în spații închise și/ sau deschise, în intervalul orar 21:00-05:00,
indiferent cât e incidența locală.
Prin excepție de la prevederile de mai sus 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.
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Activitatea restaurantelor, cafenelelor etc. în interiorul clădirilor și la terase este permisă până la 50% din
capacitatea maximă a spațiului, în intervalul orar 05:00-21:00.
Accesul la toate activitățile și evenimentele organizate în perioada de 30 de zile pentru care sunt impuse măsurile,
dar și accesul în cadrul centrelor comerciale, unităților de cazare, restaurantelor, cafenelelor sau altor unități de
alimentație publică în care se pot consuma produse alimentare sau băuturi alcoolice sau nealcoolice comercializate,
este permis doar persoanelor vaccinate sau trecute prin boală.
Organizarea programului de lucru în regim de telemuncă sau muncă la domiciliu pentru cel puțin 50% din
angajați acolo unde specificul activității permite această modalitate de desfășurare a muncii. În situația în care nu se
poate desfășura activitatea în regim de telemuncă sau muncă la domiciliu, aceasta se va organiza și desfășura în
schimburi, cu respectarea strică a măsurilor de protecție sanitară.
Accesul persoanelor, cu excepția angajaților, în incintele instituțiilor publice centrale și locale, regiilor autonome și
operatoriilor economici cu capital public este permis doar celor care fac dovada vaccinării împotriva virusului SARSCoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, care prezintă rezultatul
negativ al unui test RTPCR 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 care se
află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2.
Emitererea unui ordin de ministru pentru acordarea unei vacanțe suplimentare de două săptămâni pentru
învățământul preșcolar, primar, gimnazial, liceal, profesional și postliceal în perioada 25.10.2021-05.11.2021;
Suspendarea activităților care impun prezența fizică a antepreșcolarilor, preșcolarilor și elevilor în toate unitățile de
învățământ privat și în afterschool-uri (25.10,2021- 05.11.2021).
Instituirea obligativității purtării măștii de protecție, în toate spațiile publice închise și deschise, precum și la locul
de muncă și în mijloacele de transport în comun, cu excepția copiilor mai mici de cinci ani, persoanelor care sunt
singure în birou, prezentatorilor TV și invitaților acestora, cu condiția respectării distanței de trei metri între
persoane, reprezentanților cultelor religioase, în timpul slujbelor, cu condiția respectării distanței de trei metri între
persoane și persoanelor care desfășoară activități fizice intense și/ sau în condiții de muncă solicitante (temperaturi
ridicate, umiditate crescută etc.) sau activități sportive.
Sursa de referintă:
HOTĂRÂRE nr. 1.130/2021 pentru pentru modificarea anexelor nr. 2 și 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.090/2021
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-199, publicată în Monitorul Oficial nr. 1013 din 22 octombrie 2021.
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