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ANEXA 0.1 

 

NOTĂ DE PREZENTARE A MĂSURILOR ADOPTATE LA NIVELUL ROM NIEI 
PENTRU PREVENIREA ȘI COMBATEREA PANDEMIEI DE COVID-19 

 
I. Măsuri de prevenire și combatere a pandemiei de Covid-19 pe termen scurt și 

mediu care se aplică indiferent de rata de incidență cumulată la 14 zile. 
 
1. Măsuri de creștere a capacității de lucru a sistemului medical. 
-  Detașarea personalului medical/paramedical/auxiliar specializat din sistemul 

public în sprijinul unităților medicale care acordă asistență pacienților cu COVID-19;  
-  Transferul pacienților confirmați cu virusul SARS-CoV-2 la spitale suport 

COVID-19; 
-  Transformarea spitalelor multidisciplinare în spitale suport COVID-19; 
-  Solicitarea de asistență internațională pentru asigurarea medicamentelor și 

echipamentelor de strictă necesitate în tratarea pacienților cu forme severe și critice de COVID-
19, precum și a echipelor medicale specializate prin intermediul Mecanismului European de 
Protecție Civilă și al Centrului Euro-Atlantic de Coordonare a Răspunsului la Dezastre 
(EADRCC – Euro-Atlantic Disaster Response Coordination Centre); 

-  Transferul pacienților cu forme severe sau grave la unități spitalicești din afara 
țării; 

-  Achiziționarea materialelor de protecție sanitară a personalului medical și a 
echipamentelor medicale prin intermediul ONAC; 

-  Întreruperea efectuării concediilor de odihnă și de odihnă suplimentare, precum 
și încetarea acordării de noi concedii de odihnă, de odihnă suplimentare, fără plată, de studii și 
pentru formare profesională pentru personalul unităților sanitare publice; 

-  Suspendarea internărilor pentru intervenții chirurgicale și pentru alte tratamente 
și investigații medicale care nu reprezintă urgență și care pot fi reprogramate; 

-  Adoptarea unor măsuri pentru prioritizarea livrărilor de oxigen lichid pentru 
spitale și alte unități medicale; 

-  Simplificarea modului de angajare a medicilor specialiști și rezidenți, precum și 
a asistenților; 

-  Simplificarea procedurilor de angajare a rezidenților care promovează examenul 
de specialitate; 

- Stabilirea unui protocol de tratament pentru medicii de familie cu recomandări 
care să includă schemele de tratament, precum și tratamentele neagreate științific; 

- Implicarea Casei Naționale de Asigurări de Sănătate și a organizațiilor/asociațiilor 
profesionale medicale în vederea intensificării implicării  medicilor de familie în cadrul 
campaniei de vaccinare precum și în vederea asigurării tratamentului și monitorizării pacienților 
pozitivi care nu necesită îngrijiri spitalicești; 

- Sporirea capacității centrelor de apel;  
- Informarea populației prin centrele de apel precum și prin campanii de informare 

publică privind necesitatea accesării precoce a sistemului sanitar la nivelul medicilor de familie 
sau a centrelor de diagnostic de către pacienții simptomatici în vederea asigurării tratamentului 
în fazele inițiale ale bolii cauzate de virusul SARS-CoV-2; 

- Crearea posibilității achiziționării, pe bază de rețetă compensată, a 
medicamentelor antivirale orale la nivelul farmaciilor; 

- Coordonarea utilizării paturilor destinate Covid la nivelul Centrelor Județene/ al 
municipiului București de Coordonare și Conducere a Intervenției prin implicarea Direcțiilor de 
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Sănătate Publică, a reprezentanților unităților sanitare, precum și ai reprezentanților autorităților 
publice județene/locale care au în coordonarea lor unități sanitare. 

 
 

2.  Măsuri non-medicale de prevenire a infecției cu virusul SARS-CoV-2, în vigoare: 
a) Instituirea obligativității purtării măștii de protecție, astfel încât să acopere nasul și 

gura, în toate spațiile publice închise și deschise, precum și la locul de muncă și în mijloacele de 
transport în comun, cu următoarele excepții: 

- copiii cu vârstă mai mică de 5 ani; 
- persoanele care la locul de muncă sunt singure în birou; 
- prezentatorii TV și invitații acestora, cu respectarea unei distanțe de 3 metri între 

persoane; 
- reprezentanții cultelor religioase, în timpul slujbelor, cu condiția respectării 

distanței de 3 metri între persoane; 
- persoanele care desfășoară activități fizice intense și/sau în condiții de muncă 

solicitante (temperaturi ridicate, umiditate crescută etc.) sau activități sportive.  
b) Limitarea programului de funcționare a operatorilor economici care desfășoară 

activități în domeniul comerțului și prestărilor de servicii publice și/sau private în intervalul orar 
5,00-21,00, cu următoarele excepții: 

-  operatorii economici care desfășoară activități de comerț/prestări servicii publice 
și/sau private care activează doar în relația cu operatorii economici cu activitate de livrare la 
domiciliu; 

-  unitățile farmaceutice, benzinăriile, operatorii economici cu activitate de livrare 
la domiciliu, precum și operatorii economici din domeniul transportului rutier de persoane și de 
mărfuri. 

c) Limitarea programului de funcționare a restaurantelor și cafenelelor din interiorul 
clădirilor inclusiv în interiorul hotelurilor, pensiunilor sau altor unități de cazare, precum și la 
terase, în intervalul orar 5,00-21,00, cu accesul publicului până la 50% din capacitatea maximă 
a spațiului și cu accesul permis doar persoanelor vaccinate sau trecute prin boală în ultimele 180 
zile. 

d) Reducerea activității cu publicul în domeniul sălilor de sport și/sau fitness, piscinelor 
interioare, jocurilor de noroc, sălilor de jocuri și locurilor de joacă pentru copii până la 30% din 
capacitatea maximă a spațiului, accesul fiind permis doar persoanelor vaccinate sau trecute prin 
boală în ultimele 180 zile. 

e) Limitarea accesului în incinta operatorilor economici care au ca obiect principal de 
activitate comercializarea produselor nealimentare, precum și în structurile de primire turistică 
doar pentru persoanele vaccinate sau trecute prin boală în ultimele 180 zile.  

f) Limitarea accesului în centrele și parcurile comerciale doar la persoanele vaccinate 
sau trecute prin boală în ultimele 180 zile, cu următoarele excepții: 

- persoanele care se prezintă la centrele de vaccinare în vederea administrării unei 
doze de vaccin, dacă sunt stabilite culoare dedicate și controlate de intrare, deplasare și ieșire 
în/din centrele și parcurile comerciale; 

- persoanele care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR/test antigen rapid  
pentru infecția pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 și care se prezintă la serviciile publice 
comunitare care funcționează în centrele și parcurile comerciale. 

g) Organizarea muncii la domiciliu sau în regim de telemuncă, pentru cel puțin 50% 
din angajați, acolo unde specificul activității permite, iar acolo unde acest lucru nu este posibil 
angajatorii care au un număr mai mare de 50 de salariați, organizează programul de lucru astfel 
încât personalul să fie împărțit în grupe/schimburi/ture. 
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h) Limitarea accesului în incintele instituțiilor publice centrale și locale, regiilor 
autonome și operatoriilor economici cu capital public doar la persoanele vaccinate, testate sau 
trecute prin boală în ultimele 180 zile, cu următoarele excepții: 

- angajații; 
- participanții în cadrul procedurilor judiciare, disciplinare, contravenționale, 

administrativ-jurisdicționale și a celor administrative din motive de ordine și 
siguranță publică; 

- persoanele care necesită servicii medicale și prestații sociale; 
- persoanele care se prezintă la centrele de vaccinare în vederea administrării unei 

doze de vaccin, dacă au culoare special dedicate. 
Măsura se aplică și pentru operatorii economici care funcționează în clădiri cu birouri 

private în care își desfășoară activitatea cel puțin 50 de persoane simultan. 
i) Interzicerea activității în baruri, cluburi și discoteci. 
j) Interzicerea circulației persoanelor, în afara locuinței/gospodăriei, în toate 

localitățile, în intervalul orar 22,00-5,00, cu anumite excepții: 
- deplasarea în interes profesional; 
- deplasarea pentru asistență medicală și pentru achiziționarea de medicamente; 
- deplasări în afara localităților ale persoanelor care sunt în tranzit; 
- deplasarea din motive justificate (îngrijirea/însoțirea copilului, asistența 

persoanelor vârstnice, bolnave/cu dizabilități ori decesul unui membru de familie); 
- deplasarea persoanelor vaccinate sau trecute prin boală în ultimele 180 zile. 

k) Suspendarea activităților care implică prezența fizică preșcolarilor și elevilor la 
cursuri în perioada 25.10.2021-05.11.2021 pentru toate unitățile de învățământ, fie prin 
acordarea unei vacanțe suplimentare de două săptămâni fie prin desfășurarea cursurilor în sistem 
on-line, concomitent cu suspendarea activităților tip after-school. 

l) Interzicerea organizării și desfășurării de mitinguri, demonstrații, procesiuni, 
concerte, spectacole, cursuri de instruire, workshopuri, conferințe sau alte tipuri de întruniri, 
organizarea de evenimente private (nunți, botezuri, mese festive și altele asemenea), precum și a 
întrunirilor de natura activităților culturale, științifice, artistice, sportive sau de divertisment în 
spații deschise sau închise, cu următoarele excepții: 

-  Desfășurarea competițiilor sportive este permisă fără participarea spectatorilor; 
-  Desfășurarea activității în cadrul cinematografelor, instituțiilor de spectacole 

și/sau concerte în spații închise/deschise este permisă cu participarea publicului până la 30% din 
capacitatea maximă a spațiului, doar persoanelor vaccinate sau trecute prin boală în ultimele 180 
zile; 

-  Desfășurarea activităților recreative și sportive în aer liber este permisă cu 
participarea a cel mult 10 persoane care nu locuiesc împreună, doar dacă acestea sunt  vaccinate 
sau trecute prin boală în ultimele 180 zile; 

-  Organizarea mitingurilor și demonstrațiilor cu un număr de maximum 100 de 
persoane, doar dacă acestea sunt vaccinate sau trecute prin boală în ultimele 180 zile. 

m) Exceptarea de la măsurile restrictive prevăzute a persoanelor care au vârsta mai 
mică sau egală cu 12 ani dacă sunt însoțite de o persoană cu vârsta mai mare de 18 ani și care 
este vaccinată sau trecută prin boală în ultimele 180 zile. 
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II. Măsuri propuse de prevenire și combatere a pandemiei de COVID-19 pe termen 
lung, în funcție de evoluția cazurilor. 

 
1.  Măsuri propuse a fi adoptate în cazul menținerii unui trend ascendent al numărului 

de infectări. 
 

-  Prelungirea termenul de aplicare a măsurilor dispuse la punctul I.1; 
-  Închiderea activităților neesențiale;  
-  Reducerea intervalului în care persoanele pot circula fără restricții în afara 

locuinței/gospodăriei; 
-  Închiderea anumitor activități pentru zilele de vineri, sâmbătă și duminică. 

 
2.  Măsuri propuse a fi adoptate în cazul scăderii numărului de infectări. 

 
2.1 În situația în care incidența cumulată la 14 zile la nivel național este mai mare de 3 

și mai mică sau egală cu 6/1.000 de locuitori, se vor adopta măsuri de relaxare ce vor permite 
reluarea unor activități și creșterea numărului de participanți la acestea, astfel: 

a) Reluarea activităților care impun prezența fizică în unitățile de învățământ și 
desfășurarea acestora în conformitate cu scenariile stabilite prin ordinul comun al ministrului 
educației și ministrului sănătății. 

b) Exceptarea de la obligativitatea purtării măștii de protecție pentru spațiile publice 
deschise, cu excepția celor aglomerate. 

c) Permiterea organizării și desfășurării de mitinguri, demonstrații, procesiuni, 
concerte sau alte tipuri de întruniri în spații deschise, precum și a întrunirilor de natura 
activităților culturale, științifice, artistice, sportive sau de divertisment în spații închise, cu 
relaxarea condițiilor de participare, astfel: 

- Desfășurarea competițiilor sportive cu participarea spectatorilor vaccinați sau 
trecuți prin boală în ultimele 180 de zile, până la 30% din capacitatea maximă a spațiului, cu 
asigurarea unei distanțe de minimum 1 metru între persoane și cu purtarea măștii de protecție. 

- Desfășurarea activității în cadrul cinematografelor, instituțiilor de spectacole 
și/sau concerte în spații închise/deschise este permisă cu participarea publicului până la 50% din 
capacitatea maximă a spațiului, doar persoanelor vaccinate sau trecute prin boală în ultimele 180 
zile; 

- 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, 
persoanelor vaccinate sau trecute prin boală în ultimele 180 zile;  

- Desfășurarea activităților recreative și sportive în aer liber, cu participarea a cel 
mult 10 persoane care nu locuiesc împreună; 

- Organizarea de evenimente private (nunți, botezuri, mese festive și alte asemenea) 
cu un număr de maximum 200 de persoane în interior și asigurarea unei anumite suprafețe de 2 
mp pentru fiecare persoană, doar dacă aceștia sunt vaccinați sau trecuți prin boală în ultimele 180 
zile; 

- Organizarea de cursuri de instruire și wor shopuri pentru adulți, cu un număr de 
participanți de maximum 150 de persoane în interior și de maximum 200 de persoane în exterior, 
asigurarea unei suprafețe de minimum 2 mp pentru fiecare persoană și purtarea măștii de 
protecție, doar dacă aceștia sunt vaccinați sau trecuți prin boală în ultimele 180 zile;  

- Organizarea de conferințe cu un număr de maximum 150 de persoane în interior, 
asigurarea unei suprafețe de minimum 2 mp pentru fiecare persoană și purtarea măștii de 
protecție, doar dacă aceștia sunt vaccinați sau trecuți prin boală în ultimele 180 zile;  

- Organizarea de mitinguri și demonstrații cu un număr de maximum 200 de 
participanți vaccinați sau trecuți prin boală în ultimele 180 zile. 
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d) Restrângerea zilelor în care se aplică interzicerea circulației în afara 
locuinței/gospodăriei sau reducerea intervalului in care este interzisă ori eliminarea interdicției. 

e) Reducerea intervalului orar în care este limitat programul de funcționare a 
restaurantelor și cafenelelor din interiorul clădirilor, precum și la terase, doar la intervalul orar 
2,00-5,00, cu accesul publicului până la 50% din capacitatea maximă a spațiului, dacă persoanele 
sunt vaccinate sau trecute prin boală în ultimele 180 zile. 

f) Reducerea intervalului orar în care este limitat programul de funcționare al 
restaurantelor și cafenelelor din interiorul hotelurilor, pensiunilor sau altor unități de cazare, 
precum și la terasele acestora în intervalul orar 5,00-2,00, cu accesul publicului până la 50% din 
capacitatea maximă a spațiului, doar pentru persoanele cazate în cadrul acestor unități. 

g) Permiterea desfășurării activității în baruri, cluburi și discoteci fără a depăși 30% din 
capacitatea maximă a spațiului, în intervalul orar 5,00-2,00, doar persoanelor vaccinate. 

h) Restrângerea zilelor în care este limitat programul de funcționare al operatorilor 
economici care desfășoară activități în domeniul comerțului și prestărilor de servicii publice 
și/sau private, doar la perioada vineri - duminică și în intervalul orar 5,00-22,00. 

i) Permiterea activității cu publicul în domeniul sălilor de sport și/sau fitness, piscinelor 
interioare, jocurilor de noroc, sălilor de jocuri și locurilor de joacă pentru copii până la 50% din 
capacitatea maximă a spațiului, doar cu persoane vaccinate sau trecute prin boală în ultimele 180 
zile.  

j) Organizarea muncii la domiciliu sau în regim de telemuncă, acolo unde specificul 
activității permite. 

k) Permiterea accesului persoanelor nevaccinate sau netrecute prin boală în ultimele 180 
de zile, la anumite activități sau în anumite incinte unde era interzis doar sub rezerva prezentării 
rezultatului negativ pentru COVID-19, al unui test antigen sau al unui test RT-PCR nu mai vechi 
de 72 de ore. 

 
2.2  În situația în care incidența cumulată la 14 zile la nivel național este mai mare de 

1/1.000 și mai mică de 3/1.000 de locuitori, se vor adopta măsuri de relaxare ce vor permite 
reluarea unor activități și creșterea numărului de participanți la acestea, astfel: 

a) Menținerea obligativității purtării măștii de protecție doar în spațiile publice închise, 
mijloacele de transport în comun, la locul de muncă, spații comerciale, precum și în unele spații 
publice deschise. 

b) Permiterea organizării și desfășurării de mitinguri, demonstrații, procesiuni, 
concerte sau alte tipuri de întruniri în spații deschise, precum și a întrunirilor de natura 
activităților culturale, științifice, artistice, sportive sau de divertisment în spații închise, cu 
relaxarea condițiilor de participare, astfel: 

- Desfășurarea competițiilor sportive cu participarea spectatorilor vaccinați, testați 
sau trecuți prin boală în ultimele 180 de zile, până la 50% din capacitatea maximă a spațiului, cu 
asigurarea unei distanțe de minimum 1 metru între persoane și cu purtarea măștii de protecție; 

- Desfășurarea activității în cadrul cinematografelor, instituțiilor de spectacole 
și/sau concerte în spații închise/deschise este permisă cu participarea publicului până la 70% din 
capacitatea maximă a spațiului și cu purtarea măștii de protecție;  

- 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, 
persoanelor vaccinate sau trecute prin boală în ultimele 180 zile;  

- Desfășurarea activităților recreative și sportive în aer liber, cu participarea a cel 
mult 30 persoane care nu locuiesc împreună; 

- Organizarea de evenimente private (nunți, botezuri, mese festive și alte asemenea) 
cu un număr de maximum 300 de persoane în exterior și 200 de persoane în interior doar dacă 
persoanele sunt vaccinate sau trecute prin boală în ultimele 180 de zile; 
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- Organizarea de cursuri de instruire și wor shopuri pentru adulți, cu un număr de 
participanți de maximum 150 de persoane în interior și de maximum 200 de persoane în exterior, 
asigurarea unei suprafețe de minimum 2 mp pentru fiecare persoană și purtarea măștii de 
protecție;  

- Organizarea de conferințe cu un număr de maximum 150 de persoane în interior, 
asigurarea unei suprafețe de minimum 2 mp pentru fiecare persoană și purtarea măștii de 
protecție;  

- Organizarea de mitinguri și demonstrații cu un număr de maxim 300 de 
participanți, cu respectarea anumitor măsuri. 

c) Eliminarea restricțiilor de circulație în afara locuinței/gospodăriei. 
d) Limitarea programului de funcționare a restaurantelor și cafenelelor din interiorul 

clădirilor inclusiv în interiorul hotelurilor, pensiunilor sau altor unități de cazare, precum și la 
terase, în intervalul orar 5,00-2,00, cu accesul publicului până la 70% din capacitatea maximă a 
spațiului, dacă persoanele sunt vaccinate, testate sau trecute prin boală în ultimele 180 zile. 

e) Desfășurarea activității în baruri, cluburi și discoteci este permisă fără a depăși 70% 
din capacitatea maximă a spațiului, în intervalul orar 5,00-2,00, doar persoanelor vaccinate. 

f) Eliminarea restricțiilor referitoare la programul de funcționare a operatorilor 
economici care desfășoară activități în domeniul comerțului și prestărilor de servicii publice 
și/sau private cu excepția celor expres prevăzuți. 

g) Activitatea cu publicul în domeniul sălilor de sport și/sau fitness până la capacitatea 
maximă a spațiului, cu asigurarea unei suprafețe de minimum 7 mp pentru fiecare persoană și 
doar dacă persoanele sunt vaccinate, testate sau trecute prin boală în ultimele 180 zile.  

h) Activitatea cu publicul în domeniul jocurilor de noroc până la capacitatea 70% din 
capacitatea maximă a spațiului și doar dacă persoanele sunt vaccinate, testate sau trecute prin 
boală în ultimele 180 zile.  

i) Activitatea cu publicul în domeniul piscinelor interioare până la 70% din capacitatea 
maximă a spațiului și doar dacă persoanele sunt vaccinate, testate sau trecute prin boală în 
ultimele 180 zile.  

j) Activitatea cu publicul în domeniul locuri de joacă pentru copii până la 70% din 
capacitatea maximă a spațiului, în intervalul orar 5,00-24,00;   

k) Activitatea cu publicul în domeniul sălilor de jocuri până la 70% din capacitatea 
maximă a spațiului, în intervalul orar 5,00-2,00 și doar dacă persoanele sunt vaccinate, testate 
sau trecute prin boală în ultimele 180 zile;   

l) Organizarea muncii la domiciliu sau în regim de telemuncă, acolo unde specificul 
activității permite. 
 

2.3 În situația în care incidența cumulată la 14 zile la nivel național este mai mică sau 
egală cu 1/1.000 de locuitori, organizarea activităților socio-economice, inclusiv a întrunirilor și 
evenimentelor se propune a se desfășura cu respectarea măsurilor non-farmaceutice de prevenire 
a răspândirii infecțiilor cu virusul SARS-CoV-2. 
 
 Se consideră necesară reevaluarea criteriilor pe baza cărora se instituie măsurile 
non-farmaceutice de limitarea a răspândirii SARS-CoV-2 după atingerea pragului de 
vaccinare de 70% din totalul populației, în sensul raportării măsurilor la numărul 
persoanelor bolnave internate în spitale și în secțiile ATI și nu la rata de incidență cumulată 
la 14 zile la 1000 de locuitori. 
 După scăderea ratei de incidență cumulate la 1000 de locuitori, la nivel național sub 
pragul de 3 și până la îndeplinirea condiției de înlocuire a criteriilor pe baza cărora se instituie 
măsurile non-farmaceutice de limitarea a răspândirii SARS-CoV-2, se propune ca măsurile 
să fie aplicate în funcție de incidența cumulată de la nivelul fiecărei localități. 
 


