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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 

 

 

 

HOTĂRÂRE nr. 1 din 07.01.2022 

privind prelungirea stării de alertă, precum şi aprobarea măsurilor care se aplică pentru prevenirea şi 

combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, conform Hotărârii Guvernului nr. 34/2022 

 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 136/2020 republicată, privind instituirea unor măsuri în 

domeniul sănătăţii publice în situaţii de risc epidemiologic şi biologic, ale Legii nr. 55/2020 privind unele 

măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările şi completările 

ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 34/2022, privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României 

începând cu data de 8 ianuarie 2022, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru 

prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19,  

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, 

 

 

Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Sibiu adoptă prezenta 
 

HOTĂRÂRE: 
 

 Art.1. Începând cu data de 08.01.2022, se pun în aplicare la nivelul tuturor unităţilor administrativ-teritoriale 

din judeţul Sibiu, măsurile Hotărârii Guvernului nr. 34/2022, privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul 

României. 

Art.2. Se aprobă anexele la prezenta hotărâre, cu măsurile instituie pentru diminuarea impactului tipului de 

risc care se aplică pe durata stării de alertă, după urmează: 

a) anexa nr. 1 – ”Măsurile aplicabile unităţilor administrativ-teritoriale unde incidenţa cumulată la 14 

zile este mai mică sau egală cu 1/1.000 de locuitori”; 

b) anexa nr. 2 – ”Măsurile aplicabile la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale unde incidenţa 

cumulată la 14 zile este mai mare de 1/1.000 de locuitori; 

c) anexa nr. 3 – ”Măsurile aplicabile la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale unde incidenţa 

cumulată la 14 zile este mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori” 

d) anexa nr. 4 – ”Măsurile aplicabile la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale unde incidenţa 

cumulată la 14 zile este mai mare de 3/1.000 de locuitori” 

 

Art. 3. (1) Dacă incidenţa cumulată a cazurilor la nivelul unităţilor administrativ teritoriale se menţine în 

cele 48 de ore la nivelul celor patru praguri (mai mică sau egală cu 1/1000 de locuitori, mai mare de 1/1000 de 

locuitori, mai mică sau egală cu 3/1000 de locuitori şi mai mare de 3/1000 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; 
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(2) Dacă incidenţa cumulată a cazurilor la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale fluctuează în cele 

48 de ore, la nivelul celor patru praguri (mai mică sau egală cu 1/1000 de locuitori, mai mare de 1/1000 de 

locuitori, mai mică sau egală cu 3/1000 de locuitori şi mai mare de 3/1000 de locuitori), măsurile se vor aplica 

prin hotărâre a Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Sibiu. 

(3) La atingerea pragului ratei de incidenţă cumulată (mai mică sau egală cu 1/1000 de locuitori, mai 

mare de 1/1000 de locuitori, mai mică sau egală cu 3/1000 de locuitori şi mai mare de 3/1000 de locuitori), 

măsurile se aplică 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. 

(4) În cazul în care rata de incidenţă creşte din nou, depăşind pragul de peste 1/1000 de locuitori, 

respectiv 3/1000 de locuitori,  se vor aplica la 48 de ore măsurile aferente noii rate de incidenţă, înainte de 

încheierea celor 14 zile, conform    alin. (1) şi (2). 

 

Art.4. Nerespectarea de către cetăţeni, a prevederilor prezentei hotărâri, atrage răspunderea disciplinară, 

civilă, contravenţională sau penală, după caz. 

 

Art.5. 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.6. 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 cunoştinţa cetăţenilor prin transmiterea unui 

comunicat de presă şi publicarea pe pagina de internet a Instituţiei Prefectului Judeţul Sibiu şi 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 

Maior, 

Silviu ALBIŞOR 
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Anexa nr. 1 la HCJSU nr. 1 din 07.01.2022 

 

Măsurile aplicabile unităţilor administrativ-teritoriale 

unde incidenţa cumulată la 14 zile este mai mică sau egală cu 1/1.000 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 în intervalul orar 5,00—

22,00, cu asigurarea unei distanțe de minimum 2 metri între persoane și purtarea măștii de protecție. 

Repartizarea spectatorilor se face pe întreaga suprafață a spațiului; 

b) organizarea și desfășurarea activității în cadrul cinematografelor, instituțiilor de spectacole și/sau 

concerte în spații închise sau deschise sunt permise cu participarea publicului până la 50% din 

capacitatea maximă a spațiului în intervalul orar 5,00—22,00 și cu purtarea măștii de protecție; 

c) 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, dar nu mai mult de 1.000 de persoane, în intervalul orar 5,00—22,00, cu 

asigurarea unei distanțe de 2 metri între persoane și a unei suprafețe de minimum 4 mp pentru fiecare 

persoană, precum și cu purtarea măștii de protecție; 

d) se permite organizarea de cursuri de instruire, inclusiv cele de formare profesională care necesită 

activități practice, workshopuri, conferințe, precum și 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, dar nu mai mult de 150 de persoane, în intervalul orar 

5,00—22,00, cu asigurarea unei distanțe de 2 metri între persoane și a unei suprafețe de minimum 4 

mp pentru fiecare persoană, cu purtarea măștii de protecție și cu respectarea normelor de protecție 

sanitară; 

e) 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 distanțe de 2 metri între persoane și a unei suprafețe de minimum 4 mp 

pentru fiecare persoană; 

f) 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; 

g) activitatea cu publicul a operatorilor economici licențiați în domeniul jocurilor de noroc este permisă 

până la 50% din capacitatea maximă a spațiului în intervalul orar 5,00—22,00; 

h) activitatea operatorilor economici care administrează săli de jocuri este permisă fără a depăși 50% din 

capacitatea maximă a spațiului în intervalul orar 5,00—22,00; 

i) activitatea târgurilor, a bâlciurilor și a talciocurilor, definite potrivit art. 7 alin. (1) din Hotărârea 

Guvernului nr. 348/2004, cu modificările și completările ulterioare, este permisă până la 50% din 

capacitatea maximă a spațiului; 

 

Participarea la activităţile menţionate la lit. a-i 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 
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Anexa nr. 2 la HCJSU nr. 1 din 07.01.2022 

 

Măsurile aplicabile la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale  

unde incidenţa cumulată la 14 zile este mai mare de 1/1.000 de locuitori  

 

 

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

cu participarea spectatorilor până la 30% din capacitatea maximă a spațiului în intervalul 

orar 5,00—22,00, cu asigurarea unei distanțe de minimum 2 metri între persoane și purtarea 

măștii de protecție; 

b) organizarea și desfășurarea activității în cadrul cinematografelor, instituțiilor de spectacole 

și/sau concerte în spații închise sau deschise sunt permise cu participarea publicului până la 

30% din capacitatea maximă a spațiului în intervalul orar 5,00—22,00 și cu purtarea măștii 

de protecție; 

c) 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 30% 

din capacitatea maximă a spațiului, dar nu mai mult de 500 de persoane, în intervalul orar 

5,00—22,00, cu asigurarea unei distanțe de 2 metri între persoane și a unei suprafețe de 

minimum 4 mp pentru fiecare persoană, precum și cu purtarea măștii de protecție; 

d) se permite organizarea de cursuri de instruire, inclusiv cele de formare profesională care 

necesită activități practice, workshopuri, conferințe, precum și cele organizate pentru 

implementarea proiectelor finanțate din fonduri europene, cu participarea persoanelor până 

la 30% din capacitatea maximă a spațiului, în interior sau în exterior, dar nu mai mult de 100 

de persoane, în intervalul orar 5,00—22,00, cu asigurarea unei distanțe de 2 metri între 

persoane și a unei suprafețe de minimum 4 mp pentru fiecare persoană, cu purtarea măștii de 

protecție și cu respectarea normelor de protecție sanitară; 

e) 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 30% din capacitatea 

maximă a spațiului, cu asigurarea unei distanțe de 2 metri între persoane și a unei suprafețe 

de minimum 4 mp pentru fiecare persoană; 

f) activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfășoară activități de administrare a 

piscinelor interioare este permisă fără a depăși 30% din capacitatea maximă a spațiului; 

g) activitatea cu publicul a operatorilor economici licențiați în domeniul jocurilor de noroc este 

permisă până la 30% din capacitatea maximă a spațiului în intervalul orar 5,00—22,00; 

h) activitatea operatorilor economici care administrează săli de jocuri este permisă fără a depăși 

30% din capacitatea maximă a spațiului în intervalul orar 5,00—22,00; 

i) activitatea târgurilor, a bâlciurilor și a talciocurilor, definite potrivit art. 7 alin. (1) din 

Hotărârea Guvernului nr. 348/2004, cu modificările și completările ulterioare, este permisă 

până la 30% din capacitatea maximă a spațiului. 

 

Participarea la activităţile menţionate la lit. a-i 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 
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Anexa nr. 3 la HCJSU nr. 1 din 07.01.2022 

 

Măsurile aplicabile unităţilor administrativ-teritoriale 

unde incidenţa cumulată la 14 zile este mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori 

 

a) 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—22,00; 

b) activitatea restaurantelor și a cafenelelor din interiorul hotelurilor, pensiunilor sau altor unități 

de cazare, precum și la terasele acestora este permisă până la 50% din capacitatea maximă a 

spațiului în intervalul orar 5,00—22,00. 

 

 

Participarea la activităţile menţionate la lit. a și b 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. 
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Anexa nr. 4 la HCJSU nr. 1 din 07.01.2022 

 

 

Măsurile aplicabile la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale  

unde incidenţa cumulată la 14 zile este mai mare de 3/1.000 de locuitori  

 

a) 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 30% din capacitatea maximă a spațiului în intervalul orar 5,00—22,00; 

b) activitatea restaurantelor și a cafenelelor din interiorul hotelurilor, pensiunilor sau altor unități 

de cazare, precum și la terasele acestora este permisă până la 30% din capacitatea maximă a 

spațiului în intervalul orar 5,00—22,00. 

 

 

Participarea la activităţile menţionate la lit. a și b 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. 
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