
     

                                                      Anunt important 
 

 

 In conditiile  depasirii, in comuna Petresti, a  incidentei cumulate la 14 zile , peste 6/1000 de 

locuitori   , se vor aplica urmatoarele masuri: 

 

1. se instituie obligativitatea purtarii mastii de protectie in toate spatiile publice deschise 

2. in spatiile inchise sau deschise, competitiile sportive se pot desfasura pe teritoriul 

Romaniei cu participarea spectatorilor pana la 50% din capacitatea maxima a spatiului, cu 

asigurarea unei distante de minimum 1 metru intre persoane si cu purtarea mastii de protectie, 

daca incidenta cumulata la 14 zile in judet/localitate este mai mare de 6/1.000 de locuitori. 

Participarea este permisa doar pentru persoanele care sunt vaccinate impotriva virusului SARS-

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

respectiv persoanele care se afla in perioada cuprinsa intre a 15-a zi si a 180-a zi ulterioara 

confirmarii infectarii cu virusul SARS-CoV-2, in conditiile stabilite prin ordinul comun al 

ministrului tineretului si sportului si al ministrului sanatatii, emis in temeiul art. 43 si al art. 71 

alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificarile si completarile ulterioare; 

     3. evenimentele culturale in aer liber se pot desfasura numai in conditiile stabilite prin 

ordinul comun al ministrului culturii si al ministrului sanatatii,  cu participarea publicului pana 

la 50% din capacitatea maxima a spatiului si cu purtarea mastii de protective. Participarea este 

permisa doar pentru persoanele care sunt vaccinate impotriva virusului SARS-CoV-2 si pentru 

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

se afla in perioada cuprinsa intre a 15-a zi si a 180-a zi ulterioara confirmarii infectarii cu 

virusul SARS-CoV-2.  

      4.activitatea cultelor religioase, inclusiv slujbele si rugaciunile colective, se desfasoara in 

interiorul si/sau in afara lacasurilor de cult, cu respectarea regulilor de protectie sanitara, 

stabilite prin ordinul comun al ministrului sanatatii si al ministrului afacerilor interne, 

     5. Activitatile recreative si sportive se  pot desfasura in aer liber, cu participarea a cel mult 

10 persoane care nu locuiesc impreuna. Participarea este permisa doar pentru persoanele care 

sunt vaccinate impotriva virusului SARS-CoV-2 si pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea 

schemei complete de vaccinare, respectiv persoanele care se afla in perioada cuprinsa intre a 

15-a zi si a 180-a zi ulterioara confirmarii infectarii cu virusul SARS-CoV-2, in conditiile 

stabilite prin ordinul comun al ministrului sanatatii, dupa caz, cu ministrul tineretului si 

sportului, ministrul mediului, apelor si padurilor sau ministrul agriculturii si dezvoltarii rurale; 

       6. se permite organizarea de evenimente private (nunti, botezuri) cu participarea 

persoanelor pana la 50% din capacitatea maxima a spatiului, dar nu mai mult de 200 de 

persoane, in interior sau in exterior. Participarea este permisa doar pentru persoanele care sunt 

vaccinate impotriva virusului SARS-CoV-2 si pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea 

schemei complete de vaccinare, respectiv persoanele care se afla in perioada cuprinsa intre a 

15-a zi si a 180-a zi ulterioara confirmarii infectarii cu virusul SARS-CoV-2; 

      7. se permite organizarea de cursuri de instruire si workshopuri pentru adulti, inclusiv cele 

organizate pentru implementarea proiectelor finantate din fonduri europene, cu participarea 

persoanelor pana la 50% din capacitatea maxima a spatiului in interior sau in exterior, cu 

asigurarea unei suprafete de minimum 2 mp pentru fiecare persoana, cu purtarea mastii de 

protectie si cu respectarea normelor de sanatate publica stabilite prin ordinul ministrului 

sanatatii. Participarea este permisa doar pentru persoanele care sunt vaccinate impotriva 

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



vaccinare, respectiv persoanele care se afla in perioada cuprinsa intre a 15-a zi si a 180-a zi 

ulterioara confirmarii infectarii cu virusul SARS-CoV-2; 

       8. se permite organizarea de conferinte cu participarea persoanelor pana la 50% din 

capacitatea maxima a spatiului in interior sau in exterior, cu asigurarea unei suprafete de 

minimum 2 mp pentru fiecare persoana, cu purtarea mastii de protectie si cu respectarea 

normelor de sanatate publica stabilite prin ordinul ministrului sanatatii. Participarea este 

permisa doar pentru persoanele care sunt vaccinate impotriva virusului SARS-CoV-2 si pentru 

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

se afla in perioada cuprinsa intre a 15-a zi si a 180-a zi ulterioara confirmarii infectarii cu 

virusul SARS-CoV-2  

      9. se permite, in conditiile Legii nr. 60/1991, republicata, organizarea de mitinguri si 

demonstratii cu un numar de participanti de maximum 100 de persoane si cu purtarea mastii de 

protectie. Participarea este permisa doar pentru persoanele care sunt vaccinate impotriva 

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

vaccinare, respectiv persoanele care se afla in perioada cuprinsa intre a 15-a zi si a 180-a zi 

ulterioara confirmarii infectarii cu virusul SARS-CoV-2; 

      10. se interzice circulatia persoanelor in afara locuintei/gospodariei in zilele de vineri, 

sambata si duminica in intervalul orar 20,00-5,00, cu urmatoarele exceptii: 

   a) deplasarea in interes profesional, inclusiv intre locuinta/gospodarie si locul/locurile de 

desfasurare a activitatii profesionale si inapoi; 

   b) deplasarea pentru asistenta medicala care nu poate fi amanata si nici realizata de la 

distanta, precum si pentru achizitionarea de medicamente; 

   c) deplasari in afara localitatilor ale persoanelor care sunt in tranzit sau efectueaza calatorii al 

caror interval orar se suprapune cu perioada interdictiei, cum ar fi cele efectuate cu avionul, 

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

orice alta modalitate de achitare a calatoriei; 

   d) deplasarea din motive justificate, precum ingrijirea/ insotirea copilului, asistenta 

persoanelor varstnice, bolnave sau cu dizabilitati ori decesul unui membru de familie; 

  Masurile instituite nu se aplica persoanelor care sunt vaccinate impotriva virusului SARS-

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

respectiv persoanelor care se afla in perioada cuprinsa intre a 15-a zi si a 180-a zi ulterioara 

confirmarii infectarii cu virusul SARS-CoV-2 si care fac dovada indeplinirii acestei conditii 

prin intermediul certificatului de vaccinare, pe suport hartie sau in format electronic, sau al 

certificatului digital al Uniunii Europene privind COVID-19; 

     Pentru verificarea motivului deplasarii in interes profesional, persoanele sunt obligate sa 

prezinte, la cererea personalului autoritatilor abilitate, legitimatia de serviciu sau adeverinta 

eliberata de angajator ori o declaratie pe propria raspundere, completata in prealabil. 

  Pentru verificarea motivului deplasarii in interes personal, persoanele sunt obligate sa 

prezinte, la cererea personalului autoritatilor abilitate, o declaratie pe propria raspundere, 

completata in prealabil. 

    Declaratia pe propria raspundere, trebuie sa cuprinda numele si prenumele, data nasterii, 

adresa locuintei/gospodariei/locului activitatii profesionale, motivul deplasarii, data completarii 

si semnatura.   

   11. activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfasoara activitati de preparare, 

comercializare si consum al produselor alimentare si/sau bauturilor alcoolice si nealcoolice, de 

tipul restaurantelor si cafenelelor, in interiorul cladirilor, precum si la terase este permisa pana 

la 50% din capacitatea maxima a spatiului in intervalul orar 5,00-24,00 in judetele/localitatile 

unde incidenta cumulata la 14 zile este mai mare de 6/1.000 de locuitori. Participarea este 

permisa doar pentru persoanele care sunt vaccinate impotriva virusului SARS-CoV-2 si pentru 
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care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, respectiv persoanele care 

se afla in perioada cuprinsa intre a 15-a zi si a 180-a zi ulterioara confirmarii infectarii cu 

virusul SARS-CoV-2; 

     12.   operatorii economici care desfasoara activitati de comert/prestari de servicii in spatii 

inchise si/sau deschise, publice si/sau private, sa isi organizeze si sa isi desfasoare activitatea in 

zilele de vineri, sambata si duminica in intervalul orar 5,00-22,00. 

    Prin exceptie, in intervalul orar 22,00-5,00, operatorii economici care desfasoara activitati de 

comert/prestari de servicii in spatii inchise si/sau deschise, publice si/sau private pot activa doar 

in relatia cu operatorii economici cu activitate de livrare la domiciliu. 

  Prin exceptie , unitatile farmaceutice, benzinariile, operatorii economici cu activitate de livrare 

la domiciliu, precum si operatorii economici din domeniul transportului rutier de persoane si de 

marfuri isi pot desfasura activitatea in regim normal de munca, cu respectarea normelor de 

protectie sanitara. 

      13. activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfasoara activitatea in spatii 

inchise in domeniul salilor de sport si/sau fitness este permisa fara a depasi 50% din capacitatea 

maxima a spatiului, cu asigurarea unei suprafete de minimum 4 mp pentru fiecare persoana. 

Participarea este permisa doar pentru persoanele care sunt vaccinate impotriva virusului SARS-

CoV2 si pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, respectiv 

persoanele care se afla in perioada cuprinsa intre a 15-a zi si a 180-a zi ulterioara confirmarii 

infectarii cu virusul SARS-CoV-2; 

    14.  activitatea cu publicul a operatorilor economici licentiati in domeniul jocurilor de noroc 

este permisa pana la 50% din capacitatea maxima a spatiului. Participarea este permisa doar 

pentru persoanele care sunt vaccinate impotriva virusului SARS-CoV-2 si pentru care au trecut 

10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, respectiv persoanele care se afla in 

perioada cuprinsa intre a 15-a zi si a 180-a zi ulterioara confirmarii infectarii cu virusul SARS-

CoV-2; 

     15. se instituie obligatia institutiilor si autoritatilor publice, operatorilor economici si 

profesionistilor de a organiza activitatea astfel incat sa asigure, la intrarea in sediu, in mod 

obligatoriu, triajul epidemiologic si dezinfectarea obligatorie a mainilor, atat pentru personalul 

propriu, cat si pentru vizitatori, in conditiile stabilite prin ordinul comun al ministrului sanatatii 

si al ministrului afacerilor interne, emis in temeiul art. 13 si al art. 71 alin. (2) din Legea nr. 

55/2020, cu modificarile si completarile ulterioare; 

     16. se instituie obligatia operatorilor economici care desfasoara activitati de jocuri de noroc, 

ingrijire personala, primire turistica cu functiuni de cazare, precum si activitati de lucru in 

birouri cu spatii comune in sistem deschis de a respecta normele de prevenire stabilite prin 

ordinul comun al ministrului economiei, antreprenoriatului si turismului si al ministrului 

sanatatii  

   17. activitatea operatorilor economici care administreaza sali de jocuri este permisa fara a 

depasi 50% din capacitatea maxima a spatiului in intervalul orar 5,00-24,00 . Participarea este 

permisa doar pentru persoanele care sunt vaccinate impotriva virusului SARS-CoV-2 si pentru 

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

se afla in perioada cuprinsa intre a 15-a zi si a 180-a zi ulterioara confirmarii infectarii cu 

virusul SARS-CoV-2. 

     

 


