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HOTĂRÂREA nr. 47/15.05.2021  

 

a Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Sibiu  

privind aprobarea măsurilor care se aplică pentru prevenirea şi combaterea efectelor 

pandemiei de COVID-19, conform Hotărârii Guvernului nr. 531/2021, cu modificările și 

completările ulterioare aduse de Hotărârea Guvernului nr. 550/2021 

 

 Având în vedere situaţia epidemiologică înregistrată la nivelul judeţului Sibiu şi 
analizând propunerile formulate de Centrul Judeţean de Coordonare şi Conducere a 

Intervenţiei, 

          Ţinând cont de prevederile Legii nr. 136/2020 republicată, privind instituirea unor 

măsuri în domeniul sănătăţii publice în situaţii de risc epidemiologic şi biologic, Legii nr. 
55/2020, cu modificările şi completările ulterioare, privind unele măsuri pentru prevenirea şi 

combaterea efectelor pandemiei de COVID-19,  

          În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 531/2021, privind prelungirea 

stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 13 mai 2021, precum şi stabilirea 

măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor 
pandemiei de COVID-19, cu modificările și completările ulterioare aduse de Hotărârea 

Guvernului nr. 550/2021, 

         În conformitate cu prevederile dispoziţiei Centrului Naţional de Coordonare şi 

Conducere a Intervenţiei cu nr. 117348/05.03.2021, 

           În temeiul prevederilor art. 22 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 21/2004 
privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, cu modificările şi 

completările ulterioare, ale art.10 alin. 3 din H.G nr. 1491/2004 pentru aprobarea 

Regulamentului – cadru privind structura organizatorică, atribuţiile, funcţionarea şi dotarea 

comitetelor şi centrelor operative pentru situaţii de urgenţă,  

 
 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

ART.1. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri 15.05.2021, se pun în aplicare 
următoarele măsuri din H.G. 550/2021 pentru modificarea și completarea anexelor nr. 2 și 3 

la H.G. 531/2021: 

 

(1) se menține obligativitatea purtării măștii de protecție, astfel încât să acopere nasul și gura în 

piețe, târguri, bâlciuri, talciocuri, stații pentru transportul în comun, spațiile  comerciale, 
mijloacele de transport în comun și la locul de muncă; 

(2) în toate unităţile administrativ teritoriale unde incidența cumulată la 14 zile este mai 

mică sau egală cu 4/1.000 de locuitori este permisă circulația persoanelor după ora 

22,00; 
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(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 fără a depăși 50% din capacitatea maximă a spațiului și în intervalul orar 5,00—

24,00 în unităţile administrativ teritoriale unde incidența cumulată la 14 zile este mai 

mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori și este interzisă la depășirea incidenței de 
3/1.000 de locuitori; 

• este permisă fără a depăși 70% din capacitatea maximă a spațiului și în intervalul 

orar 5,00—24,00 dacă toate persoanele sunt vaccinate împotriva virusului SARS-
CoV-2 pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de 

vaccinare, prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR nu mai vechi de 72 de 

ore sau prezintă rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid nu mai vechi 

de 24 de ore; 

(4) activitatea restaurantelor și a cafenelelor din interiorul hotelurilor, pensiunilor sau altor 
unități de cazare, precum și la terasele acestora este permisă fără a depăși 50% din 

capacitatea maximă a spațiului și în intervalul orar 5,00—24,00, în unităţile administrativ 

teritoriale 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 unităţile administrativ 

teritoriale unde este depășită incidența de 3/1.000 de locuitori în ultimele 14 zile;  

• este permisă fără a depăși 70% din capacitatea maximă a spațiului și în intervalul 

orar 5,00—24,00 dacă toate persoanele sunt vaccinate împotriva virusului SARS-

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

vaccinare, prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR nu mai vechi de 72 de 
ore sau prezintă rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid nu mai vechi 

de 24 de ore; 

(5) măsurile prevăzute la alin. 3 și 4 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 2 pereți, indiferent de natura acestora sau de caracterul temporar sau 
permanent; 

(6) 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, iar 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 500 de spectatori, cu asigurarea unei suprafețe de 2 mp pentru 

fiecare persoană, precum și cu purtarea măștii de protecție. Participarea este permisă doar 

pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 pentru care au 

trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, persoanele care prezintă 
rezultatul negativ al unui test RT-PCR nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ 

certificat al unui test antigen rapid nu mai vechi de 24 de ore; 

(7) în spațiile deschise competițiile sportive se pot desfășura pe teritoriul României cu 

participarea spectatorilor până la 25% din capacitatea maximă a spațiului. Participarea este 

permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 
pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, 

persoanele care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR nu mai vechi de 72 de 

ore  sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid nu mai vechi de 24 de ore; 

(8) 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 unităţile administrativ teritoriale 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; 
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• este permisă fără a depăși 70% din capacitatea maximă a spațiului în unităţile 

administrativ teritoriale 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 

pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare; 
(9) activitatea cu publicul a operatorilor economici licențiați în domeniul jocurilor de 

noroc este permisă fără a depăși 50% din capacitatea maximă a spațiului în unităţile 

administrativ teritoriale unde incidența cumulată la 14 zile este mai mică sau egală cu 

3/1.000 de locuitori și este interzisă la depășirea incidenței de 3/1.000 de locuitori. 
 

ART.2. Măsurile adoptate de către Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Sibiu în 

cadrul hotărârilor anterioare, ce contravin celor din prezenta, își vor înceta aplicabilitatea la 

data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.   

 
ART.3. Prezenta hotărâre se transmite membrilor Comitetului Judeţean pentru Situaţii de 

Urgenţă Sibiu şi Comitetelor Locale pentru Situaţii de Urgenţă, prin grija Secretariatului 

Tehnic Permanent al Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Sibiu şi se va publica pe 

site-ul Instituţiei Prefectului Judeţul Sibiu şi pe site-ul Inspectoratului pentru Situaţii de 

Urgenţă ,,Cpt. Dumitru Croitoru” al judeţului Sibiu. 
 

 

Preşedintele 

Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă al Judeţului Sibiu 

PREFECT, 
 

Mircea – Dorin CREŢU 

             

        Contrasemnează 

Secretariat Tehnic  Permanent 

                                                                         Plutonier adjutant, 

                                                                                                                         Valentin LARIE                                                                                   


