
 

 
 

 

JUDEŢUL TELEORMAN 

COMITETUL LOCAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ   

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ROȘIORI DE VEDE  

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea unor măsuri suplimentare pentru gestionarea situației 

generate de infecția cu COVID-19, pe raza municipiului Roşiori de Vede 

 

Comitetul Local pentru Situații de Urgență, întrunit în ședință extraordinară online, în data de 

18..01.2022, ora 12:00, la convocarea președintelui, prin utilizarea mijloacelor electronice de 

comunicare, potrivit dispozițiilor art. 10 alin. (1) și (2) din Regulamentul-cadru privind structura 

organizatorică, atribuțiile, funcționarea și dotarea comitetelor și centrelor operative pentru situații de 

urgență, aprobat prin H.G. nr. 1491/2004,  

având în vedere : 

- situația privind ratele de incidență COVID-19, pe raza municipiului Rosiori de Vede, 

transmisă de Centrul Judetean de Coordonare si Conducere a Interventiei (CJCCI); 

- prevederile art. 257 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările 

și completările ulterioare; 

- prevederile art. 2 lit. a, d și j, art. 3 lit. a, art. 4, art. 7 și art. 11 din OUG nr. 21/2004 

privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- HG nr. 557/2016 privind managementul tipurilor de risc; 

- prevederile Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea 

efectelor pandemiei de COVID-19; 

- H.G. nr. 34 din 6 ianuarie 2022 privind prelungirea starii de alerta pe teritoriul Romaniei 

incepand cu data de 8 ianuarie 2022, precum si stabilirea masurilor care se aplica pe 

durata acesteia pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-1; 

- ORDINUL 30/1/2022 privind instituirea obligativitatii purtarii mastii de protectie,  a 

triajului epidemiologic si dezinfectarea obligatorie a mainilor  pentru prevenirea 

contaminarii cu virusul SARS-CoV-2 pe durata starii de alert. 

                 În conformitate cu dispoziţiile art. 10, alin. (3) din Regulamentul - cadru privind structura 

organizatorică, atribuţiile, funcţionarea şi dotarea comitetelor şi centrelor operative pentru situaţii de 

urgenţă, aprobat prin HG nr. 1491/2004. 

 

HOTĂRĂȘTE 

    Art. 1. În condițiile unei rate de incidență mai mare de 1/1000 de locuitori în rândul populației din 

municipiul Roșiori de Vede, începând cu data de 18.01.2022, pentru o perioadă de 14 zile, se dispun 

următoarele măsuri cu aplicabilitate imediată: 

       1. pentru prevenirea raspandirii infectiilor cu virusul SARSCoV-2 sunt interzise organizarea si 

desfasurarea de mitinguri, demonstratii, procesiuni, concerte, spectacole, cursuri de instruire, 

workshopuri, conferinte sau alte tipuri de intruniri, organizarea de evenimente private (nunti, botezuri, 

mese festive si altele asemenea), precum si a intrunirilor de natura activitatilor culturale, stiintifice, 

artistice, sportive sau de divertisment in spatii deschise sau inchise, cu exceptia celor organizate si 

desfasurate potrivit pct. 2-14; 

        2. activitatile de pregatire fizica in cadrul structurilor si bazelor sportive, definite conform Legii 

educatiei fizice si sportului nr. 69/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, constand in 

cantonamente, antrenamente si competitii sportive organizate in Municipiul Rosiori deVede, pot fi 

desfasurate numai in conditiile stabilite prin ordinul comun al ministrului 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. in conditiile pct. 2 se permite desfasurarea de catre sportivii profesionisti, legitimati si/sau de 

performanta a activitatilor de pregatire fizica in bazine acoperite sau aflate in aer liber, iar activitatile 

de pregatire fizica in spatii inchise sunt permise in conditiile stabilite prin ordinul comun al ministrului 

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; 

      4. in spatiile inchise sau deschise, competitiile sportive se pot desfasura pe teritoriul Romaniei cu 

participarea spectatorilor pana la 30% din capacitatea maxima a spatiului in intervalul orar 5,00-22,00, 

cu asigurarea unei distante de minimum 2 metri intre persoane si purtarea mastii de protectie. 

Repartizarea spectatorilor se face pe intreaga suprafata 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, persoanele care prezinta rezultatul negativ al unui 

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

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

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 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; 

      5. activitatile institutiilor muzeale, bibliotecilor, librariilor, cinematografelor, studiourilor de 

productie de film si audiovizuala, institutiilor de spectacole si/sau concerte, scolilor populare de arta 

si meserii, precum si evenimentele culturale in spatii inchise sau deschise se pot desfasura numai in 

conditiile stabilite prin ordinul comun al ministrului culturii si al ministrului sanatatii, emis in temeiul 

art. 44 si al art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificarile si completarile ulterioare; 

     6. organizarea si desfasurarea activitatii in cadrul cinematografelor, institutiilor de spectacole si/sau 

concerte in  spatii inchise sau deschise sunt permise cu participarea publicului pana la 30% din 

capacitatea maxima a spatiului in intervalul orar 5,00-22,00 si cu purtarea mastii de protectie in 

judetele/localitatile. 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, 

persoanele care prezinta rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infectia cu virusul SARS-CoV-

2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infectia 

cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore, 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 culturii si al ministrului sanatatii, emis in temeiul 

art. 44 si al art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificarile si completarile ulterioare;       

     7. organizarea si desfasurarea in aer liber a spectacolelor, concertelor, festivalurilor publice si 

private sau a altor evenimente culturale sunt permise cu participarea publicului pana la 30% din 

capacitatea maxima a spatiului, dar nu mai mult de 500 de persoane, in intervalul orar 5,00-22,00, cu 

asigurarea unei distante de 2 metri intre persoane si a unei suprafete de minimum 4 mp pentru fiecare 

persoana, precum 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, persoanele care prezinta rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru 

infectia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test 

antigen rapid pentru infectia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore, 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 culturii si al ministrului 

sanatatii, emis in temeiul art. 44 si al art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificarile si 

completarile ulterioare; 

     8. se permite organizarea de cursuri de instruire, inclusiv cele de formare profesionala care necesita 

activitati practice, workshopuri, conferinte, precum si cele organizate pentru implementarea 

proiectelor finantate din fonduri europene, cu participarea persoanelor pana la 30% din capacitatea 



 

 
 

 

maxima a spatiului, in interior sau in exterior, dar nu mai mult de 100 de persoane, in intervalul orar 

5,00-22,00, cu asigurarea unei distante de 2 metri intre persoane si a unei suprafete de minimum 4 mp 

pentru fiecare persoana, cu purtarea mastii de protectie si cu respectarea normelor de protectie sanitara. 

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, persoanele care 

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

de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infectia cu virusul SARS-

CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore, 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. 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, emis in temeiul art. 45 si al art. 71 

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

    10. in conditiile pct. 9, pentru prevenirea raspandirii infectiilor cu virusul SARS-CoV-2, organizarea 

de procesiuni si/sau pelerinaje religioase este permisa numai cu respectarea regulilor de protectie 

sanitara, stabilite prin ordinul comun al ministrului sanatatii si al Secretariatului de Stat pentru Culte; 

     11. activitatile recreative si sportive desfasurate in aer liber sunt permise 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, persoanele care prezinta rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infectia 

cu virusul SARS-CoV2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen 

rapid pentru infectia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore, 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 si al ministrului sportului, al 

ministrului mediului, apelor si padurilor sau al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale, dupa caz;      

      12. se permit organizarea si desfasurarea de catre institutiile cu atributii in domeniul apararii 

nationale, ordinii si sigurantei publice, in aer liber, a activitatilor specifice, sub supravegherea unui 

medic epidemiolog; 

       13. se permite, in conditiile Legii nr. 60/1991 privind organizarea si desfasurarea adunarilor 

publice, republicata, cu modificarile ulterioare, 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, persoanele care prezinta rezultatul 

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

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

vechi de 48 de ore, 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. se permite desfasurarea activitatilor de prevenire si combatere a pestei porcine africane prin 

vanatori colective la care pot participa maximum 20 de persoane. 

     Art. 2. 

    In conditiile art. 5 alin. (3) lit. f) din Legea nr. 55/2020, cu modificarile si completarile ulterioare, 

se stabilesc urmatoarele masuri: 

      1. 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 5,00-22,00. 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, persoanele care prezinta rezultatul negativ al unui test RT-

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

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

     2. activitatea restaurantelor si a cafenelelor din interiorul hotelurilor, pensiunilor sau altor unitati 

de cazare, precum si la terasele acestora este permisa pana la 50% din capacitatea maxima a spatiului 

in intervalul orar 5,00-22,00. 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, persoanele care prezinta rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infectia cu virusul 

SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid 

pentru infectia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore, 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; 

       3. masurile prevazute la pct. 1-2 se aplica si operatorilor economici care desfasoara activitati de 

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

in spatiile publice inchise care au un acoperis, plafon sau tavan si care sunt delimitate de cel putin doi 

pereti, indiferent de natura acestora sau de caracterul temporar sau permanent; 

      4. in situatia in care activitatea operatorilor economici prevazuti la pct. 1-4 este restrictionata sau 

inchisa, se permit prepararea hranei si comercializarea produselor alimentare si bauturilor alcoolice si 

nealcoolice care nu se consuma in spatiile respective; 

      5. operatorii economici prevazuti la pct. 1-2 vor respecta obligatiile stabilite prin ordinul comun al 

ministrului sanatatii, al ministrului economiei si al ministrului antreprenoriatului si turismului, emis 

in temeiul art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificarile si completarile ulterioare; 

      6. prepararea, comercializarea si consumul produselor alimentare si bauturilor alcoolice si 

nealcoolice sunt permise in spatiile special destinate dispuse in exteriorul cladirilor, in aer liber, cu 

exceptia celor prevazute la pct. 3, cu respectarea masurilor de protectie sanitara stabilite prin ordinul 

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

si al presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor, emis in 

temeiul art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificarile si completarile ulterioare. Consumul 

produselor alimentare si bauturilor alcoolice si nealcoolice este permis in spatiile special destinate 

dispuse in exteriorul cladirilor, in aer liber, 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, 

persoanele care prezinta rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infectia cu virusul SARS-CoV-

2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infectia 

cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore, 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. activitatea cu publicul in centrele si parcurile comerciale, definite potrivit art. 4 lit. o) si q) din 

Ordonanta Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, 

republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, 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, persoanele care prezinta rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infectia 

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

rapid pentru infectia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore, 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. Masura nu se aplica persoanelor care se prezinta la centrele de vaccinare in vederea 

administrarii unei doze de vaccin, daca sunt stabilite culoare dedicate si controlate de intrare, deplasare 

si iesire in/din centrele si parcurile comerciale; 

       8. activitatea cu publicul a operatorilor economici care au ca obiect principal de activitate 

comercializarea produselor nealimentare 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, persoanele care prezinta rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infectia cu virusul 

SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid 

pentru infectia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore, 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. Masura nu se aplica unitatilor farmaceutice dispuse in afara centrelor si parcurilor comerciale, 

precum si benzinariilor; 

        9. prin exceptie de la pct. 8 este permis accesul in cadrul spatiilor de comercializare a produselor 

nealimentare cu suprafata mai mica sau egala de 200 mp a tuturor persoanelor fara a fi necesara dovada 

vaccinarii, testarii sau vindecarii de infectia cu virusul SARS-CoV-2, cu asigurarea unei distante de 2 

metri intre persoane si a unei suprafete de minimum 4 mp pentru fiecare persoana si afisarea la intrarea 

in spatiul comercial a numarului maxim de persoane care se pot afla simultan in incinta; 

      10. activitatea de cazare in structurile de primire turistice, definite potrivit art. 2 lit. d) din 

Ordonanta Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea si desfasurarea activitatii de turism in 

Romania, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 755/2001, cu modificarile si completarile 

ulterioare, 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, persoanele care 

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

de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infectia cu virusul SARS-

CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore, 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; 

    11. activitatea in baruri, cluburi si discoteci este interzisa. 

Art. 3 

    (1)  In conditiile art. 5 alin. (3) lit. f) din Legea nr. 55/2020, cu modificarile si completarile 

ulterioare, se instituie obligatia pentru operatorii economici care desfasoara activitati in domeniul 

comertului si prestarilor de servicii in spatii inchise si/sau deschise, publice si/sau private, inclusiv in 

interiorul centrelor si parcurilor comerciale, sa isi organizeze si sa isi desfasoare activitatea in 

intervalul orar 5,00-22,00. 

    (2)  Prin exceptie de la prevederile alin. (1), 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. 

    (3)  Prin exceptie de la prevederile alin. (1), 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. 

Art. 4 

    In conditiile art. 5 alin. (3) lit. f) din Legea nr. 55/2020, cu modificarile si completarile ulterioare, 

se stabilesc urmatoarele masuri: 

    1. 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 30% din capacitatea maxima a 

spatiului, cu asigurarea unei distante de 2 metri intre persoane si a unei suprafete de minimum 4 mp 

pentru fiecare persoana. 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, 

persoanele care prezinta rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infectia cu virusul SARS-CoV-

2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infectia 

cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore, 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; 

    2. se instituie obligatia operatorilor economici care desfasoara activitati de administrare a salilor de 

sport/fitness de a respecta normele de prevenire stabilite prin ordinul comun al ministrului sportului si 

al ministrului sanatatii, emis in temeiul art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificarile si 

completarile ulterioare; 

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

permisa pana la 30% din capacitatea maxima a spatiului in intervalul orar 5,00-22,00 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, persoanele care prezinta rezultatul 



 

 
 

 

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

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

vechi de 48 de ore, 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 operatorilor economici care administreaza sali de jocuri este permisa fara a depasi 

30% din capacitatea maxima a spatiului in intervalul orar 5,00-22,00. 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, persoanele care prezinta rezultatul negativ al unui 

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

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

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; 

      5. activitatea operatorilor economici care administreaza locuri de joaca pentru copii in spatii 

inchise sau deschise este permisa fara a depasi 50% din capacitatea maxima a spatiului in intervalul 

orar 5,00-22,00. 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, 

persoanele care prezinta rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infectia cu virusul SARS-CoV-

2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infectia 

cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore, 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; 

        6. 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, al ministrului antreprenoriatului si turismului si al ministrului sanatatii, emis 

in temeiul art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificarile si completarile ulterioare, in baza 

caruia isi pot desfasura activitatea; 

        7. 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; 

         8. se instituie obligatia desfasurarii activitatii la nivelul cabinetelor stomatologice si unitatilor 

sanitare non-COVID, in conditiile stabilite prin ordinul ministrului sanatatii, emis in temeiul art. 71 

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

    Art. 5 

    In conditiile art. 5 alin. (3) lit. f) si ale art. 38 din Legea nr. 55/2020, cu modificarile si completarile 

ulterioare, se stabilesc urmatoarele masuri: 

      1. activitatea in crese si after-school-uri este permisa numai cu respectarea conditiilor stabilite prin 

ordin comun al ministrului educatiei si al ministrului familiei, tineretului si egalitatii de sanse, emis in 

temeiul art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificarile si completarile ulterioare; 

       2. in cadrul unitatilor/institutiilor de invatamant sunt permise activitatile didactice si alte activitati 

specifice, precum si organizarea si desfasurarea examenelor pentru elevi/studenti, cadre didactice, in 

conditiile respectarii masurilor de prevenire, stabilite prin ordin comun al ministrului educatiei si al 

ministrului sanatatii, emis in temeiul art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificarile si 

completarile ulterioare. 

    Art.6 

    (1)  In conditiile art. 5 alin. (3) lit. f) din Legea nr. 55/2020, cu modificarile si completarile 

ulterioare, activitatea pietelor agroalimentare, inclusiv a pietelor volante, definite potrivit art. 7 alin. 

(1) din Hotararea Guvernului nr. 348/2004 privind exercitarea comertului cu produse si servicii de 

piata in unele zone publice, cu modificarile si completarile ulterioare, se desfasoara in conditiile 



 

 
 

 

stabilite prin ordin comun al ministrului dezvoltarii, lucrarilor publice si administratiei, al ministrului 

agriculturii si dezvoltarii rurale, al ministrului sanatatii si al ministrului muncii si solidaritatii sociale. 

    (2)  In conditiile art. 5 alin. (3) lit. f) din Legea nr. 55/2020, cu modificarile si completarile 

ulterioare, activitatea targurilor, a balciurilor si a talciocurilor, definite potrivit art. 7 alin. (1) din 

Hotararea Guvernului nr. 348/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, este permisa pana la 

30% din capacitatea maxima a spatiului, in conditiile stabilite prin ordin comun al ministrului 

dezvoltarii, lucrarilor publice si administratiei, al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale, al 

ministrului sanatatii si al ministrului muncii si solidaritatii sociale. 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, persoanele care prezinta rezultatul negativ al unui 

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

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

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. 

 

    Art. 7 

    (1)  In conditiile art. 5 alin. (2) lit. d) si alin. (3) lit. f) si art. 17 din Legea nr. 55/2020, cu modificarile 

si completarile ulterioare, pe durata starii de alerta, angajatorii dispun organizarea muncii la domiciliu 

sau in regim de telemunca pentru cel putin 50% din angajati, acolo unde specificul activitatii permite, 

in conditiile art. 108-110 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicata, cu modificarile si 

completarile ulterioare, si cu respectarea prevederilor Legii nr. 81/2018 privind reglementarea 

activitatii de telemunca, cu modificarile si completarile ulterioare. 

    (2)  In situatia in care nu se poate desfasura activitatea de catre salariat in regim de telemunca sau 

munca la domiciliu, angajatorii din sistemul privat, autoritatile si institutiile publice centrale si locale, 

indiferent de modul de finantare si subordonare, precum si regiile autonome, societatile nationale, 

companiile nationale si societatile la care capitalul social este detinut integral sau majoritar de stat ori 

de o unitate administrativ-teritoriala, avand un numar mai mare de 50 de salariati, au obligatia 

organizarii programului de lucru decalat, cu incepere de la ora 7,30, respectiv 10,00 sau impartit in 

grupe/schimburi/ture. 

    (3)  Organizarea activitatii la locul de munca se va realiza cu respectarea prevederilor legale emise 

de autoritatile competente in ceea ce priveste prevenirea contaminarii cu virusul SARSCoV-2 si pentru 

asigurarea securitatii si sanatatii in munca a lucratorilor, tinand cont si de gradul de vaccinare a 

angajatilor de la acel loc de munca, atestat prin certificat de vaccinare impotriva virusului SARS-CoV-

2 prezentat de salariatii pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, 

precum si de numarul de angajati 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 detin si prezinta angajatorului adeverinta 

eliberata de medicul de familie. 

    (4)  Accesul persoanelor, cu exceptia angajatilor, a participantilor in cadrul procedurilor judiciare, 

disciplinare, contraventionale, administrativ-jurisdictionale si a celor administrative din motive de 

ordine si siguranta publica, a persoanelor care necesita servicii medicale si prestatii sociale, precum si 

a persoanelor care se prezinta la centrele de vaccinare in vederea administrarii unei doze de vaccin, in 

incintele institutiilor publice centrale si locale, regiilor autonome si operatoriilor economici cu capital 

public este permis doar celor care fac dovada vaccinarii impotriva virusului SARS-CoV-2 si pentru 

care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, care prezinta rezultatul negativ 

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

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

de ore, respectiv care se afla in perioada cuprinsa intre a 15-a zi si a 180-a zi ulterioara confirmarii 

infectarii cu virusul SARS-CoV-2. 

    (5)  Prin exceptie de la prevederile alin. (4), este permis accesul avocatilor pentru exercitarea 

activitatilor prevazute la art. 3 din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea si exercitarea profesiei de 

avocat, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. 



 

 
 

 

    (6)  In cazul persoanelor fizice provenite din state ale caror autoritati nu emit certificate digitale ale 

Uniunii Europene privind COVID sau documente compatibile cu aceste certificate, dovada situatiei 

prevazute la alin. (4) se face prin intermediul unui document, pe suport hartie sau in format electronic, 

care sa ateste vaccinarea, testarea sau vindecarea de infectia cu virusul SARS-CoV-2. 

    (7)  Prevederile alin. (4) si (6) se aplica si pentru operatorii economici care functioneaza in cladiri 

cu birouri private in care isi desfasoara activitatea cel putin 50 de persoane simultan. 

    (8)  Prin exceptie de la prevederile alin. (4) si (7), institutiile publice si operatorii economici vor 

intreprinde masurile necesare pentru asigurarea accesului cetatenilor la serviciile publice oferite, in 

situatii urgente (de exemplu: eliberare certificat de deces, certificat de nastere si altele asemenea) si 

persoanelor care nu fac dovada vaccinarii, testarii sau vindecarii de infectia cu virusul SARS-CoV-2, 

prin organizarea activitatii in mediul online, in spatii deschise, la ghisee dispuse direct in exteriorul 

cladirilor sau in orice alte conditii care sa asigure respectarea masurilor de prevenire a raspandirii 

virusului SARS-CoV-2. 

    (9)  Accesul persoanelor care nu fac dovada vaccinarii, testarii sau vindecarii de infectia cu virusul 

SARS-CoV-2 este permis in lacasurile de cult, unde se desfasoara activitatea cultelor religioase, 

inclusiv slujbele si rugaciunile colective, si in unitatile de alimentatie publica in care se 

comercializeaza produse alimentare si bauturi alcoolice sau nealcoolice aflate in afara centrelor 

comerciale, targurilor, balciurilor si talciocurilor, cu purtarea mastii de protectie si respectarea 

normelor de protectie sanitara. 

 

    Art. 8 

    (1)  Atestarea vaccinarii, testarii sau vindecarii de infectia cu virusul SARS-CoV-2 se realizeaza 

prin intermediul certificatelor digitale ale Uniunii Europene privind COVID, in conformitate cu 

prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 68/2021 privind adoptarea unor masuri pentru 

punerea in aplicare a cadrului european pentru eliberarea, verificarea si acceptarea certificatului digital 

al Uniunii Europene privind COVID pentru a facilita libera circulatie pe durata pandemiei de COVID-

19, cu modificarile si completarile ulterioare. 

    (2)  Organizatorii/Operatorii economici care desfasoara activitati potrivit prezentei au obligatia de 

a scana codul QR de pe certificatul digital al Uniunii Europene privind COVID folosind sectiunea  

Verificare reguli interne" din aplicatia mobila  Check DCC" pentru verificarea autenticitatii, 

valabilitatii si integritatii certificatului, fara a se retine niciun fel de date sau informatii din certificatul 

verificat. 

    (3)  In cazul persoanelor fizice provenite din state ale caror autoritati nu emit certificate digitale ale 

Uniunii Europene privind COVID sau documente compatibile cu aceste certificate, 

organizatorii/operatorii economici care desfasoara activitati potrivit prezentei anexe au obligatia de a 

verifica existenta documentelor, pe suport hartie sau in format electronic, care sa ateste vaccinarea, 

testarea sau vindecarea de infectia cu virusul SARS-CoV-2 a acestor persoane. 

    (4)  Masurile prevazute in prezenta nu se aplica in cazul persoanelor care au varsta mai mica sau 

egala cu 12 ani si sunt insotite de o persoana cu varsta mai mare de 18 ani si care face dovada vaccinarii 

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

de vaccinare, care prezinta rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infectia cu virusul SARS-

CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru 

infectia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore, respectiv care se afla in perioada cuprinsa 

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

      Art.9 

       (1) Se instituie obligativitatea purtării măştii de protecţie doar de tip medical cu 3 pliuri sau FFP2 

(N95), astfel încât să acopere gura şi nasul, în toate spaţiile publice închise şi deschise.         

       (2)  În înţelesul prezentului ordin sunt considerate neconforme măştile care sunt confecţionate din 

material textil şi/sau plastic. 

    Art.10 

 (1)  Se exceptează de la măsura prevăzută la art. 1 următoarele categorii de persoane: 



 

 
 

 

    a) copiii cu vârsta mai mică de 5 ani; 

    b) persoanele care sunt singure în birou; 

    c) prezentatorii TV şi invitaţii acestora, cu condiţia respectării distanţei de 3 metri între persoane; 

    d) reprezentanţii cultelor religioase, în timpul slujbelor, cu condiţia respectării distanţei de 3 metri 

între persoane; 

    e) vorbitorii aflaţi în spaţii închise sau deschise cu condiţia respectării distanţei de minimum 3 metri 

între aceştia şi oricare din celelalte persoane din public; 

    f) persoanele care desfăşoară activităţi fizice intense şi/sau în condiţii de muncă solicitante 

(temperaturi ridicate, umiditate crescută etc.) sau activităţi sportive; 

    g) persoanele cu dizabilităţi cognitive. 

  (2)  Persoanele care suferă de boli care afectează capacitatea de oxigenare, după evaluarea riscului 

efectuată de medicul de medicina muncii al unităţii, pot fi exceptate de la măsura prevăzută la art. 1 la 

locul de muncă.       

       Art.10. Compartimentul SSM-Protecţie Civilă-Situaţii de Urgenţă și Serviciului Administrație 

Publică Locală va comunica prezenta hotărâre Instituţiei  Prefectului-Judeţul Teleorman, Comitetului 

Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Teleorman și membrilor Comitetului Local pentru Situaţii de 

Urgenţă Roșiori de Vede.  

       Art.11. Prezenta Hotărâre se va posta pe pagina web a Primăriei Municipiului Roșiori de Vede, pe 

pagina de facebook, se va mediatiza prin intermediul mass-mediei locale și se va afișa la avizier, prin 

grija Serviciului Administrație Publică Locală. 
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