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Instituţia Prefectului – Judeţul Sibiu 

Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Sibiu 

Tel: 0269 210 104 
Strada Andrei Şaguna nr.10 Fax: 0269 218 177 
Sibiu, 550009 

https://sb.prefectura.mai.gov.ro 

 

 
HOTĂRÂREA nr. 68/04.10.2021 

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. 932/2021, cu 

modificările şi completările ulterioare aduse de Hotărârile Guvernului nr. 990, 1015 

și 1050/2021 

 

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. 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 efectelorpandemiei de COVID-19, 

cu modificările şi completările ulterioare aduse de Hotărârile Guvernului nr. 990,1015 și 1050/2021, 

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, 
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HOTĂRĂŞTE: 

 
ART.1. Următoarele măsuri se aplică în conformitate cu prevederile Hotărârii de Guvern nr. 932, cu 

modificările şi completările ulterioare aduse de Hotărârile Guvernului nr. 990,1015 și 1050/2021: 

(1) La nivelul unităţilor administrativ-teritoriale unde incidenţa cumulată la 14 zileeste mai 

mică sau egală cu 2/1.000 de locuitori: 
 

a) în spaţiile închise sau deschise competiţiile sportive se pot desfăşura pe teritoriul judeţului Sibiu 
cu participarea spectatorilor până la 75% din capacitatea maximă a spaţiului, cu asigurarea unei 

distanţe de minimum 1 metru între persoane. Participarea este permisă doar pentru persoanele 

care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 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 SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ 

certificat al unui test antigen rapid 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 SARS- 

CoV-2, în condiţiile stabilite prin ordinul comun al ministrului tineretului şi sportului şi al 

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

modificările şi completările ulterioare; 

b) organizarea şi desfăşurarea în aer liber a spectacolelor, concertelor, festivalurilor publice şi 

private sau a altor evenimente culturale sunt permise cu participarea a cel mult 75.000 de 

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

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

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

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

negativ certificat al unui test antigen rapid 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 

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; 

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

participanţi de maximum 200 de persoane în exterior sau de maximum 150 de persoane în interior, 
cu respectarea normelor de protecţie sanitară. La stabilirea numărului de persoane în exterior 

şi/sau în interior nu sunt luate în calcul persoanele care au vârsta mai mică de 16 ani; 

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

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

fiecare persoană, dacă toate persoanele sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 şi au 

trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, prezintă rezultatul negativ al 

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

rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid nu mai vechi de 48 de ore sau se află în 

perioada cuprinsă între a 15-a zi şi a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS- 

CoV-2; 

e) se permite organizarea de cursuri de instruire şi workshopuri pentru adulţi, inclusiv cele 

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

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

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

protecţie şi cu respectarea normelor de sănătate publică stabilite prin ordinul ministrului sănătăţii; 
 

f) activitatea în baruri, cluburi şi discoteci este permisă până la capacitatea maximă a spaţiului în 

intervalul orar 5,00—2,00, dacă toate persoanele sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV- 

2 şi pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare. 
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g) activitatea operatorilor economici care administrează săli de jocuri este permisă până la 

capacitatea maximă a spaţiului şi în intervalul orar 5,00-02,00, dacă toate persoanele sunt 

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

complete de vaccinare. 

 
(2) La nivelul unităţilor administrativ-teritoriale 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: 
 

a) în spaţiile închise sau deschise competiţiile sportive se pot desfăşura pe teritoriul judeţului Sibiu 

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

distanţe de 1 metru între persoane. 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 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 SARS-CoV-2, în condiţiile stabilite prin ordinul 

comun al ministrului tineretului şi sportului şi al ministrului sănătăţii, emis în temeiul art. 43 şi al 
art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările şi completările ulterioare; 

b) organizarea şi desfăşurarea în aer liber a spectacolelor, concertelor, festivalurilor publice şi 

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

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

care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 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 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 

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; 

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

participanţi de maximum 150 de persoane în exterior sau de maximum 100 de persoane în interior, 
cu respectarea normelor de protecţie sanitară. La stabilirea numărului de persoane în exterior 

şi/sau în interior nu sunt luate în calcul persoanele care au vârsta mai mică de 16 ani; 

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

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

fiecare persoană, dacă toate persoanele sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 şi au 

trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, prezintă rezultatul negativ al 

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

rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid nu mai vechi de 48 de ore sau se află în 

perioada cuprinsă între a 15-a zi şi a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS- 

CoV-2; 

e) se permite organizarea de cursuri de instruire şi workshopuri pentru adulţi, inclusiv cele 

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

participanţi de maximum 150 de persoane în interior şi de maximum 200 de persoane în exterior, 

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

protecţie şi cu respectarea normelor de sănătate publică stabilite în ordinul ministrului sănătăţii. 
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f) activitatea în baruri, cluburi şi discoteci este permisă fără a depăşi 70% din capacitatea maximă a 

spaţiului în intervalul orar 5,00—2,00, dacă toate persoanele sunt vaccinate împotriva virusului 
SARS-CoV-2 şi pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare. 

 
(3) La nivelul unităţilor administrativ-teritoriale unde incidenţa cumulată la 14 zile este mai 

mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori: 
 

a) 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, organizarea şi desfăşurarea activităţii în cadrul cinematografelor, instituţiilor de 

spectacole şi/sau concerte sunt permise cu participarea publicului până la 70% din capacitatea 
maximă a spaţiului şi cu purtarea măştii de protecţie; 

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

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

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

zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, prezintă rezultatul negativ al unui test RT- 

PCR pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ 

certificat al unui test antigen rapid pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 

de ore, 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; 

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

acestea, în saloane, cămine culturale, restaurante, baruri, cafenele, săli/corturi de evenimente, 
până la capacitatea maximă a spaţiului în interior, cu asigurarea unei suprafeţe de minimum 2 mp 

pentru fiecare persoană, dacă toate persoanele sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 

şi pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare; 

d) activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfăşoară activităţi de preparare, 

comercializare şi consum al produselor alimentare şi/sau băuturilor alcoolice şi nealcoolice, de 
tipul restaurantelor şi cafenelelor, în interiorul clădirilor, precum şi la terase este permisă până la 

capacitatea maximă a spaţiului şi în intervalul orar 5,00-02,00; 

e) activitatea restaurantelor şi a cafenelelor din interiorul hotelurilor, pensiunilor sau altor unităţi de 

cazare, precum şi la terasele acestora este permisă până la capacitatea maximă a spaţiului şi în 

intervalul orar 5,00-02,00 şi doar pentru persoanele cazate în cadrul acestor unităţi, în unităţile 
administrativ-teritoriale unde este depăşită incidenţa de 3/1.000 de locuitori în ultimele 14 zile; 

f) activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfăşoară activitatea în spaţii închise în 

domeniul sălilor de sport şi/sau fitness este permisă până la capacitatea maximă a spaţiului, cu 

asigurarea unei suprafeţe de minimum 7 mp pentru fiecare persoană; 

g) activitatea cu publicul a operatorilor economici licenţiaţi în domeniul jocurilor de noroc este 
permisă până la capacitatea maximă a spaţiului; 

h) activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfăşoară activităţi de administrare a 

piscinelor interioare este permisă fără a depăşi 70% din capacitatea maximă a spaţiului. 

i) activitatea cu publicul a operatorilor economici care care administrează locuri de joacă pentru 

copii în spaţii în spații inchise este permisă fără a depăşi 70% din capacitatea maximă a spaţiului. 

j) activitatea operatorilor economici care administrează săli de jocuri este permisă fără a depăşi 70% 

din capacitatea maximă a spaţiului şi în intervalul orar 5,00-02,00, dacă toate persoanele sunt 

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

complete de vaccinare. 
 

(4) La nivelul unităţilor administrativ-teritoriale unde incidenţa cumulată la 14 zile este mai 

mare de 3/1.000 de locuitori şi mai mică sau egală cu 6/1.000 de locuitori: 
 

a) în spaţiile închise sau deschise, competiţiile sportive se pot desfăşura pe teritoriul României cu 

participarea spectatorilor până la 30% din capacitatea maximă a spaţiului, cu asigurarea unei 
distanţe de minimum 1 metru între persoane şi cu purtarea măştii de protecţie. Participarea este 
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permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 şi pentru 

care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, persoanele care prezintă 

rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 

72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecţia cu virusul 

SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore, respectiv persoanele care se află în perioada cuprinsă 

între a 15-a zi şi a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2, în condiţiile 

stabilite prin ordinul comun al ministrului tineretului şi sportului şi al ministrului sănătăţii, emis în 
temeiul art. 43 şi al art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările şi completările ulterioare; 

b) 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, 

organizarea şi desfăşurarea activităţii în cadrul cinematografelor, instituţiilor de spectacole şi/sau  
concerte sunt permise cu participarea publicului până la 50% din capacitatea maximă a spaţiului şi 

cu purtarea măştii de protecţie. Participarea este permisă doar pentru persoanele care sunt 

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

schemei complete de vaccinare, persoanele care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR 

pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat 

al unui test antigen rapid pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore, 

respectiv persoanele care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi şi a 180-a zi ulterioară 

confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2, în condiţiile stabilite prin ordinul comun al 

ministrului 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; 

c) organizarea şi desfăşurarea în aer liber a spectacolelor, concertelor, festivalurilor publice şi private 

sau a altor evenimente culturale sunt permise numai cu participarea a cel mult 1.000 de spectatori 

şi cu purtarea măştii de protecţie. 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 

pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat 

al unui test antigen rapid 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 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; 

d) se permite organizarea de evenimente private (nunţi, botezuri) cu un număr de participanţi de 
maximum 200 de persoane în interior şi cu asigurarea unei suprafeţe de minimum 2 mp pentru 

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

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

vaccinare, persoanele care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecţia cu virusul 

SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid 
pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore, respectiv persoanele care se află 

în perioada cuprinsă între a 15-a zi şi a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS- 

CoV-2; 

e) se permite organizarea de cursuri de instruire şi workshopuri pentru adulţi, inclusiv cele organizate 

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

maximum 150 de persoane în interior şi de maximum 200 de persoane în exterior, cu asigurarea 
unei suprafeţe de minimum 2 mp pentru fiecare persoană, cu purtarea măştii de protecţie şi cu 

respectarea normelor de sănătate publică stabilite prin ordinul ministrului sănătăţii. Participarea 

este permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 şi 

pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, persoanele care 

prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai 

vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecţia cu 
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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; 

f) 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 

50% din capacitatea maximă a spaţiului în intervalul orar 5,00—2,00. Participarea este permisă 

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

trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, persoanele care prezintă rezultatul 

negativ al unui test RT-PCR pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau 
rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2 nu 

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

180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2; 

g) activitatea în baruri, cluburi şi discoteci este permisă fără a depăşi 30% din capacitatea maximă a 

spaţiului în intervalul orar 5,00—2,00, dacă toate persoanele sunt vaccinate împotriva virusului 

SARS-CoV-2 şi pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare 
Activitatea este interzisă la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale unde incidenţa cumulată la 

14 zile este mai mare de 6/1.000 de locuitori. 

h) activitatea cu publicul a operatorilor economici licenţiaţi în domeniul jocurilor de noroc este 

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

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

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

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

rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2 nu 

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

180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2; 

i) activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfăşoară activităţi de administrare a 

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

Participarea este permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS- 

CoV-2 şi pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, persoanele 

care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecţia cu virusul SARS- CoV-2 nu mai 

vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecţia cu virusul 

SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore, respectiv persoanele care se află în perioada cuprinsă 

între a 15-a zi şi a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS- CoV-2; 

j) activitatea operatorilor economici care administrează locuri de joacă pentru copii în spaţii închise  

este permisă fără a depăşi 50% din capacitatea maximă a spaţiului şi în intervalul orar 5,00—24,00. 

Participarea este permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS- 

CoV-2 şi pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, persoanele 

care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecţia cu virusul SARS- CoV-2 nu mai 

vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecţia cu virusul 

SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore, respectiv persoanele care se află în perioada cuprinsă 

între a 15-a zi şi a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS- CoV-2; 

k) activitatea operatorilor economici care administrează săli de jocuri este permisă fără a depăşi 50% 

din capacitatea maximă a spaţiului în intervalul orar 5,00—2,00. Participarea este permisă doar 

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

10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, persoanele care prezintă rezultatul 

negativ al unui test RT-PCR pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore 

sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecţia cu virusul SARS-CoV- 

2 nu mai vechi de 48 de ore, respectiv persoanele care se află în perioada cuprinsă între a 15-a 

zi şi a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2. 

 

(5) La nivelul unităţilor administrativ-teritoriale unde incidenţa cumulată la 14 zile este mai 
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mare de 6/1.000 de locuitori: 
 

a) în spațiile închise sau deschise, competițiile sportive se pot desfășura pe teritoriul României cu 

participarea spectatorilor până la 50% din capacitatea maximă a spațiului, cu asigurarea unei 
distanțe de minimum 1 metru între persoane 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, 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 tineretului și 
sportului și al ministrului sănătății, emis în temeiul art. 43 și al art. 71 alin. (2) din Legea nr.  

55/2020, cu modificările și completările ulterioare; 

b) 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. 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; 

c) organizarea și desfășurarea activității instituțiilor publice sau private de cultură care administrează  
spații special destinate activităților cultural-artistice, a spectacolelor, concertelor, festivalurilor 

publice și private sau a altor evenimente culturale 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. 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; 

d) 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, 

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; 

e) se permit activitățile recreative și sportive desfășurate în aer liber cu participarea a cel mult 10 

persoane care nu locuiesc împreună. 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 sănătății, după caz, cu ministrul tineretului și sportului, 

ministrul mediului, apelor și pădurilor sau ministrul agriculturii și dezvoltării rurale; 

f) 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. 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 
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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; 

g) se permite organizarea de conferințe, cursuri de instruire și workshopuri pentru adulți, inclusiv 

cele organizate pentru implementarea proiectelor finanțate din fonduri europene, cu participarea 
persoanelor până la 50% din capacitatea maximă a spațiului în interior sau în exterior, cu 

asigurarea unei suprafețe de minimum 2 mp pentru fiecare persoană, cu purtarea măștii de 

protecție și cu respectarea normelor de sănătate publică stabilite prin ordinul ministrului sănătății. 

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; 

h) se permite, în condițiile Legii nr. 60/1991, republicată, organizarea de mitinguri și demonstrații 

cu un număr de participanți de maximum 100 de persoane 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, 

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; 

i) 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. 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; 

j) 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 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; 

k) 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, 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; 

 

l) activitatea cu publicul a operatorilor economici licențiați în domeniul jocurilor de noroc este 
permisă până la 50% din capacitatea maximă a spațiului. 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; 

m)  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. 

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; 
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n) 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. 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; 

o) 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. 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. 

 

(6) Pentru unităţile administrativ teritoriale cu incidenţa cumulată a cazurilor în ultimele 14 

zile mai mare de 6 la 1.000 de locuitori şi mai mică de 7,5 la 1.000 de locuitori sunt puse în 

aplicare următoarele măsuri din H.G. 932/2021, cu    modificările şi completările ulterioare: 
 

(6.1.) Se interzice circulaţia persoanelor în afara locuinţei/gospodăriei în zilele de vineri, 

sâmbătă şi duminică în intervalul orar 20,00- 5,00, cu următoarele excepţii: 

a) deplasarea în interes profesional, inclusiv între locuinţă/gospodărie şi locul/locurile de 

desfăşurare a activităţii profesionale şi înapoi; 

b) deplasarea pentru asistenţă medicală care nu poate fi amânată şi nici realizată de la distanţă, 
precum şi pentru achiziţionarea de medicamente; 

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

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

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

orice altă modalitate de achitare a călătoriei; 
d) deplasarea din motive justificate, precum îngrijirea/însoţirea copilului, asistenţa persoanelor 

vârstnice, bolnave sau cu dizabilităţi ori decesul unui membru de familie; 

 

(6.2.) Se instituie obligaţia pentru operatorii economici care desfăşoară activităţi de 

comerţ/prestări de servicii în spaţii închise şi/sau deschise, publice şi/sau private, să îşi 
organizeze şi să îşi desfăşoare activitatea în zilele de vineri, sâmbătă şi duminică în intervalul 

orar 5,00-22,00. 
 

(6.3.)Pentru verificarea motivului deplasării în interes profesional, prevăzut la art.1 alin. (6.1.) 

lit. a. persoanele sunt obligate să prezinte, la cererea personalului autorităţilor abilitate, 

legitimaţia de serviciu sau adeverinţa eliberată de angajator ori o declaraţie pe propria 

răspundere, completată în prealabil. 

 

(6.4.) Pentru verificarea motivului deplasării în interes personal, prevăzut la art. 1 alin. (6.1.) 

lit.b. şi d. persoanele sunt obligate să prezinte, la cererea personalului autorităţilor abilitate, o 

declaraţie pe propria răspundere, completată în prealabil. 

 

(7) Pentru unităţile administrativ teritoriale cu incidenţa cumulată a cazurilor în ultimele 14 

zile mai mare de 7,5 la 1.000 de locuitori sunt puse în aplicare următoarele măsuri din H.G. 

932/2021 cu modificările şi completările ulterioare: 
 

(7.1.) Se interzice circulaţia persoanelor în afara locuinţei/gospodăriei în intervalul orar 20,00- 

5,00, cu următoarele excepţii: 
a) deplasarea în interes profesional, inclusiv între locuinţă/gospodărie şi locul/locurile de 
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desfăşurare a activităţii profesionale şi înapoi; 

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

precum şi pentru achiziţionarea de medicamente; 

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

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

trenul, autocare sau alte mijloace de transport de persoane, şi care poate fi dovedit prin bilet sau 
orice altă modalitate de achitare a călătoriei; 

d) deplasarea din motive justificate, precum îngrijirea/însoţirea copilului, asistenţa persoanelor 

vârstnice, bolnave sau cu dizabilităţi ori decesul unui membru de familie; 
 

(7.2.) Se instituie obligaţia pentru operatorii economici care desfăşoară activităţi de 
comerţ/prestări de servicii în spaţii închise şi/sau deschise, publice şi/sau private, să îşi 

organizeze şi să îşi desfăşoare activitatea în intervalul orar 5,00-22,00. 

 

(7.3.)Pentru verificarea motivului deplasării în interes profesional, prevăzut la art.1 alin. (7.1.) 

lit. a. persoanele sunt obligate să prezinte, la cererea personalului autorităţilor abilitate, 
legitimaţia de serviciu sau adeverinţa eliberată de angajator ori o declaraţie pe propria 

răspundere, completată în prealabil. 

 

(7.4.) Pentru verificarea motivului deplasării în interes personal, prevăzut la art. 1 alin. (7.1.) 

lit.b. şi d. persoanele sunt obligate să prezinte, la cererea personalului autorităţilor abilitate, o 

declaraţie pe propria răspundere, completată în prealabil. 

(8) Măsurile instituite în unităţile administrativ teritoriale prevăzute la art. 1 alin. (6) nu se mai 

aplică dacă incidenţa cumulată la 14 zile este mai mică sau egală cu 5,5/1000 de locuitori, 

iar cele instituite în unităţile administrativ teritoriale prevăzute la art. 1 alin. (7) nu se mai 

aplică dacă incidenţa cumulată la 14 zile este mai mică sau egală cu 7/1000 de locuitori. 

(9) Măsurile instituite în unităţile administrativ teritoriale prevăzute la art. 1 alin. (6) și (7) 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; măsurile instituite în unităţile administrativ teritoriale prevăzute la art. 1 alin. (6) și 

(7) 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 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 documente, pe suport hârtie sau în format electronic, care să ateste vaccinarea  

acestora. 

 
 

(10) 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 zilele de vineri, sâmbătă și duminică în intervalul orar 5,00—22,00, în toate unităţile 

administrativ-teritoriale 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 și în zilele de luni până duminică în intervalul orar 

5,00—22,00, în toate localitățile unde incidența cumulată la 14 zile depășește 7,5/1.000 de 
locuitori. 

(11) Prin excepție de la prevederile alin. (10), în intervalul orar 22,00—5,00, operatorii economici pot 
activa doar în relația cu operatorii economici cu activitate de livrare la domiciliu. 
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ART.2. (1) Dacă incidenţa cumulată a cazurilor la nivelul unităţilor administrativ teritoriale se menţine 

în cele 48 de ore la nivelul celor patru praguri (între 2-3/1000 de locuitori, între 3-6/1000 de 
locuitori, între 6-7,5/1000 de locuitori şi peste 7,5/1000 de locuitori), punerea în aplicare a 

măsurilor menţionate anterior se va face conform situaţiei de la sfârşitul celor 48 de ore, situaţie 

actualizată prin grija Centrului Judeţean de Coordonare şi Conducere a Intervenţiei; 

(2) Dacă incidenţa cumulată a cazurilor la nivelul unităţilor administrativ teritoriale fluctuează 

în cele 48 de ore, la nivelul celor patru praguri (între 2-3/1000 de locuitori, între 3-6/1000 de 

locuitori, între 6-7,5/1000 de locuitori şi peste 7,5/1000 de locuitori), măsurile se vor aplica prin 

hotărâre a Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Sibiu. 

ART.3. (1) Sunt puse în aplicare măsurile stabilite prin H.G. 932/2021 privind prelungirea stării de 
alertă pe teritoriul României, 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 H.G. 990,1015 și 1050/2021, prin raportarea la rata de incidenţă cumulată a 

fiecărei unităţi administrativ teritoriale; 

(2) La atingerea pragului ratei de incidenţă cumulată între 2-3/1000 de locuitori și între 3- 
6/1000 de locuitori, măsurile se aplica pentru o perioada de 14 zile. Chiar dacă într-o unitate 

administrativ teritorială rata de incidenţă scade sub pragul conform căruia sunt aplicate măsuri 

pentru perioada de 14 zile, acestea rămân în vigoare până la încheierea perioadei de 14 zile. 

(3) În cazul în care rata de incidenţă creşte din nou, depăşind pragul de peste 3/1000 de 
locuitori), se vor aplica la 48 de ore măsurile aferente noii rate de incidenţă, înainte de încheierea 

celor 14 zile, conform art. 2. 

(4) Măsurile instituite la nivelul unităţilor administrativ teritoriale unde incidenţa cumulată la 

14 zile este între 6-7,5/1000 de locuitori şi peste 7,5/1000 de locuitori nu se mai aplică dacă 

incidența cumulată la 14 zile este mai mică sau egală cu 5,5/1.000 de locuitori, respectiv mai mică 
sau egală cu 7/1.000 de locuitori 

ART.4.Regimul contravențional aplicabil pentru nerespectarea măsurilor dispuse este cel stabilit la 

art. 64-70 din Legea nr. 55/2020. 

ART.5.În funcție de situația epidemiologică la nivelul județului Sibiu se vor putea institui măsuri 

suplimentare cu respectarea normelor legale în vigoare. 
ART.6.Măsurile adoptate de către Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Sibiu în cadrul 

hotărârilor anterioare, ce contravin celor din prezenta, îşi vor înceta aplicabilitatea la data intrării 

în vigoare a prezentei hotărâri. 

ART.7. 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. Totodată se va aduce la 

cunoștința cetățenilor prin transmiterea unui comunicat de presă și publicarea pe pagina de 

internet a Instituţiei Prefectului Judeţul Sibiu şi pe pagina de internet a 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 
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