
HOTĂRAREA NR 21 

a COMISIEI  TERITORIALE  EXTRAORDINARE 

DE SĂNĂTATE PUBLICĂ TELENEȘTI 

24 SEPTEMBRIE 2021 

Ora 11.00 

 

  

   Având în vedere analiza evoluției situației epidemiologice, determinate de 

pandemia COVID-19 la nivel național și raional, creșterea incidentei - numărul de 

cazuri in  săptămânile  36- 37 (03.09-19.09.2021) a crescut cu 50% fata de 

săptămânile 34 -35(23.08- 05.09.2021), creșterea ratei contagiozității peste pragul 

de 1,25, sporirea ratei de pozitivare a testelor la virusul SARS-CoV-2, răspândirea 

comunitară intensă, se atestă tendințe de agravare a procesului epidemic al infecției 

cu COVIP-19 atât in Republica Moldova cât și raionul Telenești, in contextul 

riscului sporit de răspândire in continuare a infecției provocate de virusul SARS 

CoV-2 si in scopul asigurării unui grad adecvat de pregătire si răspuns la infecția 

COVID-19, in conformitate cu recomandările actualizate ale Organizației 

Mondiale a Sănătății și Ministerului Sănătății, privind considerentele pentru 

implementarea sau ajustarea masurilor de sănătate publică in contextul COVID-19, 

precum si a bunelor practici europene si internaționale, in temeiul art. 58 din Legea 

nr. 10/2009 privind supravegherea de stat a sănătății publice (Monitorul Oficial al 

Republicii Moldova, 2009, nr. 67, art. 183), cu modificările ulterioare, Hotărârii 

Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publica nr 62 din 22.09.2021  

Comisia  Extraordinară de Sănătate Publică Telenești 

 

 

HOTĂRĂŞTE: 

1. Se ia act de Hotărârea nr, 62 din 22.09.2021 ale Comisiei Naționale 

Extraordinară de Sănătate Publică 

2.  Se stabilesc măsurile generate de prevenire si control al infecției COVID- 

19, aplicabile la nivel național cât și raional, conform anexei nr. 1.. 

      3.  Se stabilesc masurile de sănătate publica pentru prevenirea răspândirii si 

controlul infecției COVID-19 valabile in perioada stării de urgență în sănătate 

publica, conform anexei nr. 2. Masurile prevăzute in anexa nr. 2 se vor pune in 

aplicare de la 1 octombrie 2021. 

 

     4.  Centrul Sănătate Publica Orhei, subdiviziunea Telenești  stabilește, odată la 

7 (șapte) zile, in fiecare zi de luni, pragul de alerta pentru nivelul  raional , pentru 



unitățile administrativ-teritoriale de nivelul întâi, în baza indicatorilor incidenței 

stabiliți in anexa nr. 2. 

 

   5.  În termen de 48 de ore de la atribuirea de către Centrul de Sănătate Publică a 

pragului de alertă pentru  localitățile raionului Telenești, se vor convoca comisiile 

locale extraordinare de sănătate publică, care au obligația de a institui măsurile de 

sănătate publică prevăzute în anexa nr.2 pentru fiecare localitate în corespundere 

cu pragul de alertă stabilit. Măsurile aplicate se mențin pentru о perioadă de 14 

zile.  

 

   6.  Direcția raională a  Muncii si Protecției Sociale va propune un pachet de 

facilitate in sfera sa de competență, pentru încurajarea vaccinării angajaților din 

prima linie, a căror activitate profesională implică interacțiune directă cu cetățenii, 

cu risc înalt de infectare, din următoarele categorii profesionale: 

  a) personalul instituțiilor medico-sanitare publice si private, al instituțiilor socio-

medicale si al instituțiilor de reabilitare/recuperare/balneosanatoriale; 

  b) personalul centrelor de plasament pentru copii; 

  c) personalul centrelor de plasament pentru vârstnici; 

  d) personalul din instituțiile de  învățământ; 

  e) personalul din unitățile poștale care interacționează nemijlocit cu clienții; 

  f) personalul din unitățile bancare care interacționează nemijlocit cu clienții; 

  g)  angajații structurilor subordonate ale Ministerului Afacerilor Interne 

  h)  angajații autoritarilor publice locale care au atribuții de control, precum  si  

toți cei care, prin  natura  activității, interacționează  nemijlocit cu cetățenii; 

    7. Autorităţile administrației publice locale de nivelul I precum și domeniul 

ordinii publice şi apărării naţionale vor intensifica supravegherea respectării de 

către persoanele fizice şi juridice a măsurilor de prevenire şi control al infecţiei 

COVID-19.  

     8.  Este obligatorie purtarea măştilor de protecţie în toate spaţiile publice 

închise, în transportul public şi la staţiile de aşteptare, inclusiv în spaţiile deschise 

unde nu este posibilă respectarea distanţei fizice, Masca trebuie să acopere atât 

gura, cât şi nasul. 

 

    9.  Măsurile impuse prin  Hotărârea  Comisiei teritoriale extraordinare de 

sănătate publică nr. 21 din  24.09.2021, sunt executorii pentru autoritățile 

administrației publice locale, pentru persoanele fizice și juridice, indiferent de 

domeniul de activitate și forma juridică de organizare. 



   10.  În funcție de evoluția și tendința situației epidemiologice, măsurile 

restrictive vor fi revizuite prin Hotărârile ulterioare. 

 

   12.   Nerespectare  măsurilor de sănătate publică expuse în prezenta hotărâre 

constituie pericol pentru sănătatea publică şi va servi drept temei pentru tragerea la 

răspundere contravenţională şi/sau penală a persoanelor vinovate. 

 

   13.  Prezenta Hotărâre urmează  a fi adusă la cunoștința persoanelor vizate  și 

intră în vigoare din momentul emiterii și se public pe pagina oficială a Consiliului 

raional Telenești  WWW.telenesti.md. 

 

 
 

 

 

 

  

http://www.telenesti.md/
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Anexa nr. 1
la Hotarirea nr. 62 din 22 septembrie 2021 

a Comisiei nationale extraordinare pentru sanatate publica

Masuri de prevenire si control al infectiei COVID-19, 
aplicabile la nivel national

1. Se instituie masurile de prevenire §i control al infectiei COVID-19, 
aplicabile la nivel national:

1.1 purtarea obligatorie a mastilor de protectie in toate spatiile publiee 
inchise, inclusiv in transportul public, precum si in spatiile deschise unde nu este 
posibila respectarea distantei fizice de cel putin 1 (unu) metru. Masca trebuie sa 
acopere atat gura, cat si nasul;

1.2 respectarea distantei fizice intre persoane de minimum 1 (unu) metru, 
cu exceplia cazurilor cand, prin prevederi speciale, se stabile§te respectarea unei alte 
distante intre persoane ori in cazul regulilor de transportare a persoanelor in 
transportul public;

1.3 respectarea regulilor de igiena a mainilor;
1.4 respectarea regulilor de igiena respiratorie;
1.5 respectarea, sub proprie raspundere, a regimului de autoizolare de catre 

persoanele carora este stabilit regimul respectiv;
1.6 respectarea de catre persoanele fizice care se afla in teritoriile sau 

institutiile cu regim de carantina a masurilor impuse de autoritati;
1.7 monitorizarea personala de catre fiecare persoana fizica a starii de 

sanatate. Adresarea timpurie la medicul de familie sau la institutiile de asistenta 
medicala la aparitia primelor simptome specifice ale infectiei COVID-19.

2. Conducatorii institutiilor medico-sanitare publiee si private, ai 
institutiilor socio-medicale si ai institutiilor de reabilitare/recuperare/balneo- 
sanatoriale vor asigura implementarea, sub raspundere personala, a urmatoarelor 
masuri de prevenire §i control al infectiei COVID-19:

2.1 incurajarea vaccinarii impotriva COVID-19 a personalului;
2.2 realizarea stricta a masurilor de control al infectiei COVID-19, in 

conformitate cu actele normative in vigoare;
2.3 organizarea accesului fluidizat al vizitatorilor §i insotitorilor in cadrul 

institutiei/prestatorului;
2.4 efectuarea triajului §i monitorizarea zilnica la COVID-19 a 

pacientului/beneficiarului/insotitorului;
2.5 organizarea si efectuarea triajului zilnic al personalului angajat la 

inceputul turei de lucru;
2.6 asigurarea personalului angajat cu echipament de proteepe conform 

riscului de expunere;
2.7 monitorizarea utilizarii corecte a echipamentului de proteefie;



2.8 asigurarea institutiei cu produse dezinfectante, inclusiv pentru igiena 
mainilor, §i organizarea masurilor de cura|are §i dezinfectie;

2.9 organizarea instruirii personalului la locul de munca privind masurile de 
prevenire, control §i combatere a infectiei cu COVTD-19;

2.10 organizarea activitatii si amenajarii locului de munca cu respectarea 
masurilor de prevenire conform Ghidului practic „Masuri-cheie pentru prevenirea 
infectiei COVID-19 la locul de munca”, aprobat de catre Ministerul Sanatatii.

3. Conducatorii institutiilor publice si private vor asigura implementarea, sub 
raspundere personala, a urmatoarelor masuri de prevenire §i control al infectiei 
COVID-19:

3.1 asigurarea unui mediu sigur de activitate la locul de munca, facilitarea si 
incurajarea activa a personalului din subordine pentru vaccinarea impotriva COVID- 
19, ca cea mai eficienta masura de sanatate publica si interventie de baza in 
prevenirea si controlul infectiei SARS-CoV-2;

3.2 asigurarea respectarii masurilor sanitare la locul de munca, precum 
aerisirea spatiilor inchise, respectarea distantei sociale si purtarea mastii in toate 
spatiile inchise de catre toate persoanele indiferent de statutul de vaccinare;

3.3 realizarea stricta a masurilor de control al infectiei COVID-19, in 
conformitate cu actele normative in vigoare;

3.4 organizarea accesului fluidizat al vizitatorilor si insotitorilor in cadrul 
institutiei/prestatorului (dupa caz) cu purtarea ma§tii de protectie;

3.5 monitorizarea starii de sanatate a angajatilor la inceputul zilei de munca, 
cu asigurarea evidentei. In cazul prezentei simptomelor unei infectii respiratorii 
acute, angajatul nu se admite la serviciu, se autoizoleaza §i informeaza medicul de 
familie;

3.6 asigurarea personalului cu cantitati suficiente de echipament de protectie 
personala (masti, manusi, viziere, dupa caz);

3.7 monitorizarea utilizarii corecte a mastilor (masca trebuie sa acopere atat 
gura, cat §i nasul);

3.8 Instalarealaintrare in locuri vizibile a dozatoarelor cu dezinfectantpentru 
maini pe baza de alcool;

3.9 in vederea evitarii aglomerarii transportului public, autoritatile si 
institutiile publice centrale si locale, angajatorii din sistemul public si privat vor 
organiza, in cazul posibilitatii de ajustare la tipul de activitate desfasurat, programul 
de munca astfel incat personalul sa fie impartit in grupe care sa inceapa, respectiv sa 
termine activitatea la о diferenta de cel putin о ora („in evantai”). Programul 
salariatilor care au copii de varsta prescolara si scolara va fi ajustat la programul de 
activitate a institutiilor de invatamant.

9 9

4. Administrator» unitatilor de alimentatie publica vor asigura respectarea 
urmatoarelor masuri specifice de prevenire §i control al infectiei COVID-19:

4.1 incurajarea vaccinarii impotriva COVID-19 a personalului unitatii, a 
carorv activitate implied contact direct cu clientii;



4.2 monitorizarea starii de sanatate a angaj afilor la inceputul zilei de munca, 
cu asigurarea evidentei. In cazul prezentei simptomelor unei infecpi respiratorii 
acute, angajatul nu se admite la serviciu, se autoizoleaza §i informeaza medicul de 
familie;

4.3 asigurarea personalului cu cantitafi suficiente de echipament de 
protectie personala (ma§ti, manusi, §or|uri si viziere, dupa caz). Monitorizarea 
utilizarii corecte a mastilor (masca trebuie sa acopere atat gura, cat si nasul), precum 
§i a frecventei de schimbare a echipamentului de protectie;

4.4 instalarea la intrare in locuri vizibile a dozatoarelor cu dezinfectant 
pentru maini pe baza de alcool;

4.5 excluderea posibilitafilor de creare a aglomeratiilor prin asigurarea 
respectarii distanfei fizice de 1 (unu) metru intre persoane, cu exceptia persoanelor 
aflate la mese. Se va admite deservirea concomitenta la mese a maximum 
4 persoane, cu exceptia grupurilor constitute din membrii unei familii;

4.6 aplicarea ecranelor de protectie din plexiglas/sticla la case si locurile de 
preluare a comenzilor;

4.7 asigurarea conditiilor pentru respectarea igienei mainilor, dupa fiecare 
client, la prepararea bucatelor -  inainte §i dupa orice contact cu produsele 
alimentare;

4.8 igienizarea §i dezinfectarea meselor de deservire dupa fiecare client;
4.9 igienizarea si dezinfectarea spatiilor de lucru a personalului, spatiilor de 

deservire §i grupurilor sanitare la fiecare 2 ore, cu inregistrarea acestor lucrari intr- 
un registru special, tinut de operator in forma libera.

5. Administratorii unitatilor comerciale cu amanuntul vor asigura 
respectarea urmatoarelor masuri specifice de prevenire §i control al infectiei 
COVID-19:

5.1 asigurarea accesului fluidizat al vizitatorilor/cumparatorilor in 
interiorul unitatii comerciale;

5.2 admiterea in spaliile comerciale gestionate a unui numar limitat de 
vizitatori/cumparatori, exclusiv asigurati cu masti de protectie, reie§ind din 
normativul 1 persoana per 4 m2 din spajiul comercial liber. Copiii cu varsta pana la 
12 ani nu vor cadea sub incidenta acestor restrictii §i vor fi admi§i in spatiul 
comercial impreuna cu adultii care ii insotesc;

5.3 instalarea, la intrare in spatiul comercial gestionat, in locuri vizibile si 
accesibile pentru vizitatori/cumparatori, a dozatoarelor cu solute dezinfectanta pe 
baza de alcool pentru respectarea igienei mainilor clientilor;

5.4 monitorizarea starii de sanatate a angajatilor din subordine la inceputul 
§i pe parcursul zilei de munca, cu asigurarea evidentei. In cazul depistarii unor 
simptome ale infectiei respiratorii acute, angajatul nu se admite la serviciu, se 
autoizoleaza §i informeaza medicul de familie;

5.5 asigurarea personalului cu cantitati suficiente de echipament de 
protectie personala (ma§ti, manu§i, §orfuri §i vizier, dupa caz). Monitorizarea 
utilizarii corecte a ma§tilor (masca trebuie sa acopere atat gura, cat §i nasul), precum 
si a frecventei de schimbare a echipamentului de protectie;



5.6 admiterea in spatiul comercial gestionat exclusiv a vizitatorilor/ 
cumparatorilor asigurap cu ma§ti de protectie, cu exceptia copiilor cu varsta mai 
mica sau egala cu 12 ani;

5.7 crearea unui numar maxim de case, cu organizarea lor in mod special 
in orele de varf, pentru evitarea crearii aglomerarilor. Instalarea 
semnelor/indicatoarelor vizibile pe podea pentru a asigura respectarea distantei 
fizice de 1 (unu) metru in apropierea caselor;

5.8 instalarea ecranelor de protectie din plexiglas/sticla la case;
5.9 vanzatorii §i lucratorii unitaplor comerciale vor atenliona clientii despre 

necesitatea respectarii distantei fizice de cel putin 1 (unu) metru, cu exceppa 
membrilor unei familii sau a grupurilor de maximum 3 persoane;

5.10 prelucrarea cu produse dezinfectante a suprafe(elor cu care contacteaza 
fizic cumparatorii (cosurilor, carucioarelor etc.) si asigurarea regimului de curatare 
umeda de minimum de 3 (trei) ori pe zi, cu inregistrarea acestor lucrari intr-un 
registru special, elaborat de operator in forma libera.

6. Administrator^ centrelor comerciale vor asigura implementarea si 
monitorizarea respectarii masurilor de prevenire si control COVID-19 specifice 
pentru activitatea centrelor comerciale:

6.1 admiterea in centrul comercial exclusiv a vizitatorilor/cumparatorilor 
asigurap cu ma§ti de protecpe, cu exceppa copiilor cu varsta mai mica de 12 ani;

6.2 monitorizarea starii de sanatate a angajaplor din subordine la inceputul 
zilei de munca, cu asigurarea evidenfei. In caz de depistare a unor simptome ale 
infecpei respiratorii acute, angajatul nu se admite la serviciu, se autoizoleaza §i 
informeaza medicul de familie;

6.3 atenponarea vizitatorilor/cumparatorilor despre obligativitatea 
respectarii distantei fizice de 1 (unu) metru, cu exceppa membrilor unei familii sau 
a grupurilor de maximum 3 persoane;

6.4 monitorizarea igienizarii de catre fiecare vizitator/cumparator a 
mainilor prin intermediul dozatoarelor cu solupe dezinfectanta pe baza de alcool 
instalate la intrarea in centrul comercial, la ascensoare, in WC p  la fiecare nivel/etaj;

6.5 admiterea in incinta Centrului comercial a unui numar limitat de 
vizitatori/cumparatori, reiepnd din normativul de cca. 1 vizitator per 4 m2 din 
suprafafa comerciala;

6.6 plasarea la intrare in centrul comercial a informapei privind numarul de 
vizitatori care pot sa se afle concomitent in incinta centrului comercial;

6.7 monitorizarea numarului de persoane care se afla concomitent in incinta
centrului comercial, prin intermediul sistemului electronic de numarare a 
persoanelor la intrare si iesire sau prin monitorizarea fizica de catre personalul din 
paza; (

6.8 amplasarea avertismentelor despre limita numarului de persoane care 
pot sa se afle concomitent in spapile de uz comun din incinta centrului comercial (de 
ex.: WC, ascensor etc.), reiesind din necesitatea asigurarii unei distante de cel putin 
1 (unu) metru dintre persoane;



6.9 deschiderea la maximum a tuturor cailor de acces pentrii a evita crearea 
aglomerapilor la intrare/iesire in/din centrul comercial;

6.10 separarea punctelor de intrare si ie§ire prin instalarea indicatoarelor 
respective, in cazul in care unitatea dispune de asa posibilitati tehnice;

6.11 instalarea semnelor pe podea (indicatoarelor) in fata utilajelor de 
deservire automata (precum bancomate, aparate de preparare a cafelei/ceai, 
terminalelor de plata etc.) pentru respectarea distan(ei fizice de 1 (unu) metru intre 
persoane;

6.12 Asigurarea cu о igienizare de cel pu(in 2-3 ori pe zi a suprafetelor de 
exploatare intensa (ascensor, escalator, WC, bancomate, terminate de plata, scari 
etc.);

6.13 informarea comerciantilor §i cumparatorilor referitor la masurile de 
sanatate publica pentru prevenirea infectiei COVID-19 prin intermediul postului 
local de radio sau alte dispozitive audio, daca acestea exista, precum §i prin afisarea 
materialelor informative care promoveaza regulile de igiena si de prevenire a 
infectiei.

7. Administratorii pictelor si operatorii economici de pe teritoriul 
acestora vor asigura respectarea urmatoarelor masuri specifice de prevenire si 
control al infectiei COVID -19:

7.1 admiterea pe teritoriul pieiei exclusiv a vizitatorilor/cumparatorilor 
asigurati cu masti de protectie, cu exceptia copiilor cu varsta mai mica sau egala cu 
12 ani;

7.2 monitorizarea starii de sanatate a angajatilor la inceputul zilei de munca, 
cu asigurarea evideniei. In caz de depistare a unor simptome ale infectiei respiratorii 
acute, angajatul nu se admite la serviciu, se autoizoleaza si informeaza medicul de 
familie;

7.3 atentionarea vizitatorilor/cumparatorilor despre obligativitatea 
respectarii distantei fizice de 1 (unu) metru, inclusiv la solicitarea vanzatorilor/ 
comerciantilor;

7.4 organizarea si monitorizarea fluxului de vizitatori/cumparatori, cu 
asigurarea unei d istan t dintre fluxurile de ie§iri §i intrari separate;

7.5 instalarea in locuri vizibile si accesibile pentru vizitatori/cumparatori a 
dozatoarelor cu solute dezinfectanta pe baza de alcool pentru respectarea igienei 
mainilor;

7.6 asigurarea obligatorie a tuturor angajatilor/comerciantilor cu 
echipament de protectie (ma§ti, manu§i);

7.7 organizarea locurilor comerciale cu respectarea unei distante de 2 metri 
intre ele;

7.8 Asigurarea bunei functionari a unitatilor sanitare (WC, vestiare) de pe 
teritoriul pietelor (pavilioanelor etc.), asigurarea permanenta a acestora cu 
solutii/substante dezinfectante, conectarea la reteaua de apeduct, sistem de 
canalizare;



7.9 organizarea de catre comerciant a masurilor de dezinfecpe a 
inventarului si suprafetelor de lucru cu solutii pe baza de alcool, cu о periodicitate 
de cel pupn 3 ore, fara deteriorarea calitatea §i siguranlei produselor alimentare;

7.10 efectuarea, la finele fiecarei zile, a dezinfecpei utilajului/inventarului 
de lucru, utilajului frigorific, spapilor de depozitare §i comercializare a 
produselor/marfurilor, tejghelelor si intregului teritoriu;

7.11 informarea comercianplor si cumparatorilor referitor la masurile de 
sanatate publica pentru prevenirea infecpei COVID-19 prin intermediul postului 
local de radio sau alte dispozitive audio, precum §i prin afisarea materialelor 
informative, care promoveaza regulile de igiena §i prevenire a infectiei COVID-19.

8. Administratorii unitatllor de deservire ce presteaza servicii de 
coafura si alte servicii de infrumusetare (ce se atribuie codului CAEM 96.02), 
care vor asigura implementarea si respectarea urmatoarelor masuri de control si 
prevenire COVID19:

8.1 incurajarea vaccinarii impotriva COVID-19 a personalului unitatii, a 
caror activitate implica contact direct cu clientii;

8.2 organizarea prestarii serviciilor asigurand о distanta dintre persoanele 
care se afla in asteptare de cel putin 1 metru;

8.3 purtarea obligatorie a ma§tilor de catre angajap §i clienp. Masca trebuie 
sa acopere atat gura, cat si nasul;

8.4 monitorizarea zilnica a starii de sanatate la angajaplor la inceputul turei 
de lucru, cu asigurarea evidentei. In caz de prezenta a unor simptome ale infecpei 
respiratorii acute, angajatul nu se admite la serviciu, se autoizoleaza §i informeaza 
medicul de familie;

8.5 instalarea la intrare, in locuri vizibile §i accesibile, a dozatoarelor cu 
dezinfectant pentru prelucrarea mainilor;

8.6 Amplasarea locurilor de munca cu respectarea stricta a distance! intre 
ele de cel pupn 2 (doi) metri;

8.7 Asigurarea angajaplor cu echipamente de protecpe individuals (masca, 
manusi);

8.8 aerisirea §i cura^area incaperilor la un interval de cel mult 2 (doua) ore;
8.9 prelucrarea cu solupi dezinfectante pe baza de alcool a locului de munca 

dupa fiecare client §i a suprafetelor (manere, intrerupatoare, mese, scaune etc.).

9. Administratorii centrelor sportive, terenurilor de sport si bazinelor 
sportive in procesul de organizare a antrenamentelor individuate §i contact vor 
asigura implementarea §i monitorizarea respectarii urmatoarelor masuri de prevenire 
§i control al infecpei COVID-19:

9.1 organizarea activitaplor si a evenimentelor in mod prioritar, atunci cand 
este posibil, in are liber;

9.2 informarea antrenorilor §i sportivilor privind recomandarile autoritapi 
centrale de specialitate despre noimele sanitar-epidemiologice aplicabile pentru 
reducerea raspandirii infecpei COVID-19;



9.3 asigurarea angajatilor cu echipamente de protecfie individuala -  masca, 
manusi, dezinfectant. Purtarea obligatorie a mastii de proteetie de catre toti angajati;

9.4 aerisirea/ventilarea tuturor spatiilor, inclusiv a birourilor angajatilor, 
vestiarelor;

9.5 dezinfectarea vestiarelor si a echipamentelor sportive folosite in cadrul 
instruirii §i antrenamentelor la fmalizarea fiecarui antrenament;

9.6 mentinerea distantei fizice de cel putin 1 (unu) m intre persoane;
9.7 plasarea, la intrarea in institutia sportiva, a recipientelor cu dezinfectant 

pentru maini, persoanele fiind obligate sa isi dezinfecteze mainile;
9.8 afisarea, la intrarea in institutia sportiva, a pliantelor informative cu 

privire la masurile de igiena, numarul maxim de vizitatori care se pot afla 
concomitent in sala, obligativitatea de pastrare a distantei fizice de cel putin 1 (unu) 
metru;

9.9 stabilirea protocoalelor clare de curafenie si dezinfectie atat pentru 
zonele si locatiile utilizate, cat §i pentru materialele §i inventarul folosit, toate 
echipamentele §i spatiile utilizate fiind curafate §i dezinfectate dupa fiecare 
antrenament;

9.10 stabilirea si respectarea stricta a orarului antrenamentelor. Se va permite 
organizarea concomitenta a antrenamentelor doar in cazul disponibilitafii mai multor 
terenuri de antrenament;

9.11 permiterea accesului in cadrul entitafii in funcfie de capacitatea 
centrului/terenului sportiv, pentru a evita aglomerafia, in baza programarii 
prealabile, calculate astfel incat intre grupurile de utilizatori sa fie suficient timp 
pentru efectuarea dezinfectarii spafiului §i a suprafetelor de contact;

9.12 informarea vizitatorilor referitor la masurile de sanatate publica pentru 
prevenirea infecfiei COVID-19 prin intermediul sistemelor de difuzare audio/video 
instalate, precum §i prin afisarea materialelor informative, care promoveaza regulile 
de igiena si prevenire a infecfiei COVID-19.

10. Se menfin urmatoarele masuri de prevenire si control al infecfiei COVID- 
19 la traversarea frontierei de stat pe sensul de intrare in Republica Moldova:

10.1. traversarea frontierei de stat pe senul de intrare in Republica Moldova 
se permite fara restricfii in urmatoarele condifii:

10.1.1. prezentarea certificatului de vaccinare impotriva virusului SARS- 
CoV-2 cu schema completa de vaccinare. Dovada imunizarii este valabila daca au 
trecut cel pufin 14 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare. Certificatul 
trebuie sa fie prezentat in una dintre limbile romana, engleza, franceza, germana, 
italiana sau rusa;

10.1.2. prezentarea rezultatului negativ al unui test RT-PCR pentru infecfia cu 
virusul SARS-CoV2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al 
unui test antigen rapid pentru infecfia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 
48 de ore inaintea imbarcarii, pentru persoanele care calatoresc cu mijloace de 
transport in comun, sau inaintea intrarii pe teritoriul Republicii Moldova, pentru 
persoanele care calatoresc cu mijloace de transport proprii. Confirmarea trebuie sa



fie prezentata in una dintre limbile romana, engleza, franceza, germana, italiana sau 
rusa;

10.1.3. prezentarea concluziei medicale confirmative in cazul persoanelor 
care au suportat COVID-19, in perioada cuprinsa intre a 15-a zi si a 180-a zi (6 luni) 
sau un act confirmativ de prezenta a anticorpilor anti-COVID-19, prezentat in una 
dintre limbile romana, engleza, franceza, germana, italiana sau rusa. Actul 
confirmativ este valabil pe durata perioadei de 90 de zile de la data efectuarii 
investigatiei;

10.2. persoanele care nu prezinta conditiile stipulate in punctul 10.1 sunt 
obligate sa respecte regimul de autoizolare cu о durata de 14 zile. Persoanele 
respective vor completa, in mod obligatoriu, fi§a epidemiologies, precum §i vor 
semna declarafia pe propria raspundere de a respecta regimul de autoizolare de 
14 zile, in locurile declarate. in cazul minorilor pana la 14 ani, fisa epidemiologies 
si declarafia pe propria rSspundere sunt completate si semnate de reprezentantul 
legal sau insofitor. Acest regim poate fi intrerupt dupS a 7-a zi dacS efectueazS un 
test PCR COVID-19 sau test rapid de diagnostic Ag SARS CoV-2, iar rezultatul 
acestuia este negativ prin act confiimat;

10.3. se stabilesc excepfii de la prevederile punctului 10.2 pentru 
urmStoarele categorii de persoane, in cazul in care nu prezintS semne clinice de 
infeefie respiratorie sau stare febrilS:

10.3.1. copiii cu varstapanS la 12 ani;
10.3.2. elevii/studenfii cu varsta de pana la 18 ani, care urmeazS sS susfinS 

examene, care merg la studii in institufii de invSfSmant pe teritoriul Republicii 
Moldova sau peste hotare, sau care se deplaseazS pentru activitafi legate de 
finalizarea/organizarea/desfasurarea studiilor/participarea la concursuri sau 
olimpiade intemafionale, cu prezentarea documentelor confirmative, precum si 
insotitorii acestora;

10.3.3. echipajele si personalul de deservire a aeronavelor/navelor si brigSzile 
§i personalul de deservire a gamiturilor de tren, conducStorii auto §i personalul de 
deservire a vehiculelor rutiere de transport marfa §i a vehiculelor rutiere de transport 
de persoane contra cost care au mai mult de 9 locuri pe scaune, inclusiv locul 
conducatorului. Aceasta excepfie va fi valabila pana la data de 30 septembrie 2021;

10.3.4. persoanele care ealatorese din motive de sanatate, inclusiv insolitorul, 
dupa caz (cu prezentarea documentelor confirmative);

10.3.5. lucratorii transfrontalieri care intra in Republica Moldova din 
Romania sau Ucraina, precum §i cei din Republica Moldova angajati ai agenfilor 
economici din tarile menfionate, care fac dovada raporturilor contractual cu agenfii 
economici respectivi (aceasta excepfie va fi valabila pana la data de 30 septembrie 
2021);

10.3.6. posesorii pasapoartelor diplomatice, de serviciu, oficiale si speciale §i 
altele asimilate acestora, precum §i titularii documentelor de calatorie tip Laissez- 
Passer eliberate de catre Organizatia Naliunilor Unite, inclusiv membrii familiilor 
personalului misiunilor diplomatice si consulare, ai organizatiilor/misiunilor 
intemafionale acreditate in Republica Moldova, §i/sau personalul implicat in 
asigurarea aiutorului umanitar;



10.3.7. persoanele in tranzit (care nu depaseste 24 ore de la data inregistrarii 
intrarii in Republica Moldova), itinerarul tranzitarii fiind stabilit de Inspectoratul 
General al Politiei de Frontiera;

10.3.8. persoanele care sunt citate de instantele de judecata/organele de drept 
din Republica Moldova, precum si reprezentanfii lor legali, fapt dovedit prin 
documente confirmative in acest sens.

11. Persoanele fizice si persoanele juridice care efectueaza activitati de 
transport feroviar si rutier de persoane in traflc local, urban, interurban, 
international, precum si activitati conexe (gari auto/feroviare, sta^ii de testare auto 
etc.) vor asigura respectarea stricta a urmatoarelor masuri de prevenire §i control al 
infecfiei COVID-19:

11.1. asigurarea protecfiei personalului care efectueaza transport rutier si 
activitafi conexe, prin: (i) incurajarea activa pentru vaccinarea impotriva COVID- 
19; (ii) asigurarea cu echipament de protecfie (masti, manu§i); (iii) asigruarea cu 
dezinfectanti (pentru maini §i suprafete); (iv) triajul zilnic al personalului angajat la 
inceputul turei de lucru (starea sanatafii);

11.2. asigurarea respectarii masurilor sanitare in unitatile de transport, 
precum aerisire, asigurare cu dezinfectanti si purtarea obligatorie a ma§tilor de 
protecfie pentru conducatorii auto, taxatori §i pasageri, pe parcursul calatoriei;

11.3. afisarea in toate unitatile de transport public a materialelor informative, 
care promo veaza regulile de igiena §i prevenire a infecfiei COVID-19 si difiizarea 
regulata prin intermediul sistemelor audio si video instalate in unitatile de transport 
public a mesajelor privind importanta respectarii masurilor sanitare in transport 
public;

11.4. ajustarea orarului de calatorie §i mobilizarea la maximum a unitatilor 
de transport disponibile, in special in orele de varf (7.00 -  10.00 si 16.00 -  19.00), 
pentru a evita aglomeratiile de pasageri;

11.5. monitorizarea starii de sanatate a personalului pe parcursul zilei de 
munca, cu asigurarea evidentei. In caz de prezenta a unor simptome ale infecfiei 
respiratorii acute, angajatul nu se admite la serviciu, se autoizoleaza si informeaza 
medicul de familie;

11.6. majorarea la maximum de catre garile si stafiile auto autorizate in modul 
corespunzator a numarului de ghi§ee pentru vanzarea biletelor de calatorie;

11.7. monitorizarea permanenta a fluxului de persoane si neadmiterea crearii 
aglomerafiilor;

11.8. respectarea masurilor de curafare, dezinfectare a suprafefelor din garile 
feroviare, autogari si mijloace de transport public la inceputul orelor de lucru, dar §i 
dupa fiecare ruta/cursa efectuata la stafia terminus;

12. Desfa§urarea activitafii cultelor religioase, ce fine de organizarea 
intrunirilor cu caracter religios, oficierea slujbelor si a rugaciunilor cu caracter 
colectiv sau privat, a serviciilor divine sau a altor evenimente tradifionale religioase 
cu respectarea urmatoarelor masuri de prevenire §i control al infecfiei COVID-19:



12.1. organizarea, daca conditiile meteo permit, a activitatilor religioase 
oficiate de catre slujitorii de cult in aer liber cu menfinerea distantei fizice de 1 (unu) 
metru intre persoane si purtarea mastii de protectie;

12.2. admiterea in interiorul laca§urilor de cult a unui numar limitat de 
persoane, astfel meat sa fie asigurata о suprafafa de minimum 4 m2 pentru fiecare 
persoana §i о distanfa fizica de siguranfa de minimum 1 (unu) metru intre persoanele 
participate la activitafile religioase (cu exceptia slujitorilor de cult). Fluxul de 
persoane va fi dirijat astfel incat sa se evite formarea aglomerafiilor. Slujitorii de cult 
vor asigura respectarea stricta de catre toate persoanele ce intra in laca§ul de cult a 
prevederilor prezentului subpunct;

12.3. instalarea la intrare in laca§ul de cult, in locuri vizibile §i accesibile, a 
dozatoarelor cu solufie dezinfectanta pe baza de alcool pentru respectarea igienei 
mainilor. La intrarea in lacasul de cult si in locul de organizare a slujbelor, fiecare 
persoana este obligata sa isi dezinfecteze mainile;

12.4. purtarea obligatorie a ma§tii de protectie pe toata durata aflarii in 
interiorul lacafului de cult. Masca trebuie sa acopere atat gura, cat §i nasul;

12.5. plasarea, la loc vizibil, a informatiei privind regulile de distantare fizica, 
de evitare a aglomerafiilor, de acces limitat in lacasurile de cult §i in locurile de 
organizare a slujbelor (inclusiv numarul maxim admis de persoane aflate 
concomitent in laca§ul de cult), precum §i despre obligativitatea purtarii corecte a 
ma§tii de protectie, respectarii igienei mainilor §i a etichetei tusei si a stranutului. 
Slujitorii de cult vor monitoriza respectarea de catre toate persoanele aflate in laca§ul 
de cult a regulilor stabilite;

12.6. monitorizarea starii de sanatate a slujitorilor de cult la inceputul zilei de 
munca. In caz de depistare a unor simptome speeifice infecfiei respiratorii acute 
persoana nu este admisa la oficierea slujbelor, se autoizoleaza si informeaza medicul 
de familie;

12.7. evitarea contactului §i a sarutarii obiectelor de cult;
12.8. neadmiterea consumului produselor alimentare, inclusiv a oferirii 

acestora, in incinta laca§ului de cult;
12.9. promovarea salutului intre credincio§i si slujitorii de cult exclusiv prin 

plecarea capului §i inchinaciune, fara imbrafi§ari;
12.10. binecuvantarea se va oferi/primi de la о distanfa de cel pufin 1 (unu)

metru;
12.11. dezinfectarea periodica, о data la 3-4 ore, a obiectelor sau suprafetelor 

de contact freevent (manerele u§ilor, balustradele, scaunele etc.);
12.12.indemnarea persoanelor din grupurile de rise, celor varstnice si cu bob 

cronice, sa evite locurile aglomerate §i sa faca rugaciunea de acasa;
12.13. evitarea organizarii pelerinajelor.



Anexa nr. 2
la Hotararea nr. 62 din 22 septembrie 2021 
a Comisiei nationale extraordinare de sanatate publica

Masurile de sanatate publica pentru prevenirea raspandirii si controlul 
infectiei COVID-19 valabile pe perioada starii de urgenta

1. In unitatile administrativ-teritoriale (UAT) de nivelul intai, UAT de 
nivelul al doilea: municipiile Chi§inau si Bal|i §i UAT ale unitafii teritoriale 
autonome Gagauzia, in care incidenta de cazuri de infectie cu COVID-19 constituie 
sub 50 cazuri la 100 mii populatie pentru ultimele 7 zile cumulativ, se stabileste 
pragul de alerta verde si se aplica masurile de prevenire si control al infectiei 
COVID-19, conform anexei nr. 1.

2. In unitatile administrativ-teritoriale (UAT) de nivelul intai, UAT de 
nivelul al doilea: municipiile Chi§inau si Balti §i UAT ale unitapi teritoriale 
autonome Gagauzia, in care incidenta de cazuri de infectie cu COVID-19 se situeaza 
tntre 50 si 99 de cazuri la 100 mii populatie pentru ultimele 7 zile cumulativ, se 
stabileste pragul de alerta galben si se aplica masurile de prevenire si control al 
infectiei COVID-19, conform anexei nr. 1, prevederilor art. 4 din Hotararea 
Comisiei nationale extraordinare de sanatate publica nr. 61 din 9 septembrie 2021 si 
urmatoarele masuri:

2.1. Institutiile de invatamant vor activa in regim obisnuit, cu prezenta 
fizica, cu respectarea masurilor de precautie in vigoare, conform instructiunilor 
aprobate prin hotararile CNESP.

2.2. Se interzice accesul apartinatorilor in institutiile medico-sanitare si in 
institutiile de plasament.

2.3. Unitatile de alimentatie publica isi vor organiza activitatea la capacitate 
maxima, cu respectarea masurilor prevazute in anexa 1.

2.4. Organizarea de evenimente private (nunti, botezuri, mese festive) va fi 
permisa in baza uneia dintre optiuni:

a) cu participarea a cel mult 100 de persoane in spatii interioare sau 150 
de persoane in spatii exterioare, cu asigurarea in spatiul de deservire a unei suprafete 
de cel putin 2 m2 pentru fiecare vizitator/client, sau

b) cu participarea a cel mult 300 de persoane in spatii interioare sau 350 
de persoane in spatii exterioare, cu asigurarea in spatiul de deservire a unei suprafete 
de cel putin 2 m2 pentru fiecare vizitator/client, cu obligatia ca acestia sa prezinte 
certificatul COVID-19 prevazut la pet. 5, persoanei desemnate de catre 
administratorul spatiului unde are loc evenimentul.

2.5. Zonele de agrement si parcurile de distractie isi vor organiza activitatea, 
cu asigurarea unei suprafete, in spatiul destinat vizitatorilor/clientilor, de cel putin 2 
m2 pentru fiecare vizitator/client.



2.6. Centrele de sport/fitness isi vor organiza activitatea in baza uneia dintre 
optiuni:

a) cu asigurarea unei suprafete de cel putin 4 m2 pentru fiecare persoana, 
sau

b) la capacitate maxima, daca toti clientii prezinta la intrarea in unitate 
certificatul COVID-19 prevazut la pet. 5 personalului desemnat de catre 
administrator in acest sens.

2.7. Evenimentele sportive vor fl organizate in baza uneia dintre optiuni:
a) cu participarea spectatorilor pana la 50 la suta din capacitatea maxima 

a spatiului, atat in interior, cat si in exterior, sau
b) la capacitate de 75 la suta, cu, obligatia ca toti spectatorii sa prezinte la 

intrarea in spatiul unde se desfasoara activitatea certificatul COVID-19 prevazut la 
pet. 5 personalului desemnat de catre administrator in acest sens.

2.7.1* Prin exceptie de la punctul 2.7 evenimentele sportive sub egida 
federatiilor intemationale de specialitate se vor desfasura conform protocoalelor 
stabilite de acestea.

2.8. Intrunirile stiintifice, conferintele, seminarele sau alte evenimente 
similare vor fi organizate in baza uneia dintre optiuni:

a) cu participarea a cel mult 150 de persoane in spatii interioare sau 200 
de persoane in spatii exterioare, cu asigurarea unei suprafete de cel putin 2 m2 pentru 
fiecare persoana, sau

b) cu asigurarea unei suprafete de cel putin 2 m2 pentru fiecare persoana, 
fara limitarea numarului de participant^ cu obligatia ca toti participantii sa prezinte 
certificatul COVID-19 prevazut la pet. 5 persoanei desemnate de catre 
administratorul spatiului unde are loc evenimentul.

2.9. Activitatile prevazute la art. 4 din Hotararea CNESP nr. 61 din 9 
septembrie 2021 se vor desfasura in urmatoarele conditii:

a) la capacitatea maxima prevazuta pentru activitatile din incinta teatrelor, 
cinematografelor, salilor de concert, in spatii inchise si deschise, cu obligatia ca toti 
vizitatorii/clientii sa prezinte la intrarea in unitate certificatul COVID-19 prevazut 
la pet. 5 personalului desemnat de catre administrator in acest sens;

b) la capacitate care asigura о suprafata, in spatiul destinat 
vizitatorilor/clientilor, de cel putin 4 m2 pentru fiecare vizitator/client, pentru 
activitatile din incinta cluburilor de noapte si ringurilor de dans, cu obligatia ca toti 
vizitatorii/clientii sa prezinte la intrarea in unitate certificatul COVID-19 prevazut 
la pet. 5 personalului desemnat de catre administrator in acest sens;

c) evenimentele in aer liber, precum spectacole, concerte, festivaluri etc. 
se organizeaza cu cel mult 2 500 de spectatori, cu obligatia ca toti vizitatorii/clientii 
sa prezinte la intrarea in unitate certificatul COVID-19 prevazut la pet. 5 
personalului desemnat de catre administrator in acest sens.

3. In unitatile administrativ-teritoriale (UAT) de nivelul intai, UAT de 
nivelul al doilea: municipiile Chisinau §i Balfi §i UAT ale unitafii teritoriale 
autonome Gagauzia, in care incidenta de cazuri de infectie cu COVID-19 se situeaza



mtre 100 si 249 de eazuri la 100 mii populatie pentru ultimele 7 zile cumulativ,
se stabileste pragul de alerta portocaliu si se aplica masurile de prevenire si control 
al infectiei COVID-19, conform anexei nr. 1, precum si urmatoarele masuri:

3.1. Institutiile de invatamant general vor activa in regim obisnuit, cu 
prezenta fizica, cu respectarea masurilor de precautie in vigoare, conform 
instructiunilor aprobate prin hotararile CNESP, iar institutiile de invatamant 
profesional tehnic si superior vor activa in regim on-line, cu exceptia orelor practice 
care implica utilizarea de echipamente tehnice/laboratoare.

3.2. Se interzice accesul apartinatorilor in institutiile medico-sanitare si in 
institutiile de plasament.

3.3. Entitatile publice si private vor organiza regimul de munca in 
urmatoarele conditii:

a) cu introducerea muncii la domiciliu, daca specificul activitatii permite;
b) cu introducerea programului de lucru diferentiat, daca nu este posibila 

munca la domiciliu, prin impartirea angajatilor pe grupe care sa inceapa, respectiv, 
sa incheie programul la о diferenta de cel putin о ora;

c) la stabilirea programului conform pet. b) angajatorii vor acorda 
prioritate la stabilirea programului de lucru angajatilor care au in intretinere copii 
minori.

3.4. Unitatile de alimentatie publica isi vor organiza activitatea la capacitate 
maxima in spatiile exterioare, iar in cele interioare in baza uneia dintre optiuni:

a) cu utilizarea a cel mult 35 la suta din numarul locurilor existente in 
interior; sau

b) cu utilizarea a cel mult 75 la suta din numarul locurilor existente in 
interior, cu obligatia ca toti clientii sa prezinte la intrarea in imitate certificatul 
COVID-19 prevazut la pet. 5 personalului desemnat de catre administrator in acest 
sens.

3.5. Organizarea de evenimente private (nunti, botezuri, mese festive) va fi 
permisa cu participarea a cel mult 200 de persoane in spatii interioare sau 250 de 
persoane in spatii exterioare, cu asigurarea in spatiul de deservire a unei suprafete 
de cel putin 2 m2 pentru fiecare vizitator/client, cu obligatia ca acestia sa prezinte 
certificatul COVID-19 prevazut la pet. 5 persoanei desemnate de catre 
administratorul spatiului unde are loc evenimentul.

3.6. Zonele de agrement si parcurile de distractie isi vor organiza activitatea 
cu asigurarea unei suprafete, in spatiul destinat vizitatorilor/clientilor, de cel putin 4 
m2 pentru fiecare vizitator/client, cu obligatia ca toti vizitatorii/clientii prezinta la 
intrarea in imitate certificatul COVID-19 prevazut la pet. 5 personalului desemnat 
de catre administrator in acest sens.

3.7. Centrele de sport/fitness isi vor organiza activitatea in urmatoarele 
conditii cu asigurarea unei suprafete de cel putin 7 m2 pentru fiecare client, cu 
obligatia ca toti clientii sa prezinte la intrarea in unitate certificatul COVID-19 
prevazut la pet. 5 personalului desemnat de catre administrator in acest sens. Se 
sisteaza antrenamentele de grup.

3.8. Evenimentele sportive vor fi organizate numai cu participarea 
spectatorilor oana la 50 la suta din canacitatea maxima a spatiului, atat in interior.



cat si in exterior, cu obligatia ca toti spectatorii sa prezinte la intrarea in spatiul unde 
se desfasoara activitatea certificatul COVID-19 prevazut la pet. 5 personalului 
desemnat de catre administrator in acest sens.

3.8.1* Prin exceptie de la punctul 3.8. evenimentele sportive sub egida 
federatiilor intemationale de specialitate se vor desfasura conform protocoalelor 
stabilite de acestea.

3.9. intrunirile stiintifice, conferintele, seminarele sau alte evenimente 
similare vor fi organizate cu participarea a cel mult 150 de persoane in spatii 
interioare sau 200 de persoane in spatii exterioare, cu obligatia ca toti participantii 
sa prezinte certificatul COVID-19 prevazut la pet. 5 persoanei desemnate de catre 
administratorul spatiului unde are loc evenimentul.

3.10. Activitatile prevazute la art. 4 din Hotararea CNESP nr. 61 din 9 
septembrie 2021 se vor desfasura in urmatoarele conditii:

a) la capacitate de 50% din numarul de locuri existente in interior pentru 
activitatile din incinta teatrelor, cinematografelor, salilor de concert, in spatii inchise 
si deschise, cu obligatia ca toti vizitatorii/clientii. sa prezinte la intrarea in unitate 
certificatul COVID-19 prevazut la pet. 5 personalului desemnat de catre 
administrator in acest sens;

b) la capacitate care asigura о suprafata, in spatiul destinat 
vizitatorilor/clientilor, de cel putin 7 m2 pentru fiecare vizitator/client, pentru 
activitatile din incinta cluburilor de noapte si ringurilor de dans, cu obligatia ca toti 
vizitatorii/clientii sa prezinte la intrarea in unitate certificatul COVID-19 prevazut 
la pet. 5 personalului desemnat de catre administrator in acest sens;

c) evenimentele in aer liber, precum spectacole, concerte, festivaluri etc. 
se organizeaza cu cel mult 1 000 de spectatori, cu obligatia ca toti vizitatorii/clientii 
sa prezinte la intrarea in unitate certificatul COVID-19 prevazut la pet. 5 
personalului desemnat de catre administrator in acest sens.

4. in unitatile administrativ-teritoriale (UAT) de nivelul intai, UAT de 
nivelul al doilea: municipiile Chisinau §i Balti §i UAT ale unitatii teritoriale 
autonome Gagauzia, in care incidenta de cazuri de infectie cu COVID-19 constituie 
250 de cazuri sau mai mult la 100 mii populatie pentru ultimele 7 zile cumulativ, 
se stabileste pragul de alerta rosu si se aplica masurile de prevenire si control al 
infectiei COVID-19, conform anexei nr. 1, precum si urmatoarele masuri:

4.1. Institutiile de invatamant general vor activa in regim obisnuit, cu 
prezenta fizica, cu respectarea stricta a masurilor de precautie in vigoare, conform 
instructiunilor aprobate prin hotararile CNESP, iar institutiile de invatamant 
profesional tehnic si superior vor activa in regim online.

4.2. Se interzice accesul apartinatorilor in institutiile medico-sanitare si 
in institutiile de plasament.

4.3. Entitatile publice si private vor organiza regimul de munca in 
urmatoarele conditii:
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a) cu introducerea muncii la domiciliu, daca specificul activitatii permite;



b) cu introducerea programului de lucru diferentiat, daca nu este posibila 
munca la domiciliu, prin impartirea angajatilor pe grupe care sa inceapa, respectiv 
sa incheie programul la о diferenta de cel putin о ora;

c) la stabilirea programului conform pet. b) angajatorii vor acorda 
prioritate la stabilirea programului de lucru angajatilor care au in intretinere copii 
minori.

4.4. Unitatile de alimentatie publica isi vor organiza activitatea la capacitate 
maxima in spatiile exterioare, iar in cele interioare cu utilizarea a cel mult 50 la suta 
din numarul locurilor existente, cu obligatia ca toti clientii sa prezinte la intrarea in 
unitate certificatul COVID-19 prevazut la pet. 5 personalului desemnat de catre 
administrator in acest sens.

4.5. Organizarea de evenimente private (nunti, botezuri, mese de pomenire, 
mese festive) va fi permisa cu participarea a cel mult 100 de persoane in spatii 
interioare sau 150 de persoane in spatii exterioare, cu asigurarea in spatiul de 
deservire a unei suprafete de cel putin 2 m2 pentru fiecare vizitator/client, cu 
obligatia ca acestia sa prezinte certificatul COVID-19 prevazut la pet. 5 persoanei 
desemnate de catre administratorul spatiului unde are loc evenimentul.

4.6. Zonele de agrement si parcurile de distractie isi sisteaza activitatea.
4.7. Centrele de sport/fitness isi vor organiza activitatea cu asigurarea unei 

suprafete de cel putin 7 m2 pentru fiecare client, cu obligatia ca toti clientii sa 
prezinte, la intrarea in unitate certificatul COVID-19 prevazut la pet. 5 personalului 
desemnat de catre administrator in acest sens. Se sisteaza antrenamentele de grup.

4.8. Evenimentele sportive vor fi organizate fara spectatori in interior sau cu 
participarea spectatorilor pana la 50 la suta din capacitatea maxima a spatiului 
exterior, cu obligatia ca toti spectatorii sa prezinte la intrarea in spatiul unde se 
desfasoara activitatea certificatul COVID-19 prevazut la pet. 5 personalului 
desemnat de catre administrator in acest sens.

4.8.1* Prin exceptie de la punetul 4.8 evenimentele sportive sub egida 
federatiilor Internationale de specialitate se vor desfasura conform protocoalelor 
stabilite de acestea.

4.9. intrunirile stiintifice, conferintele, seminarele sau alte evenimente 
similare cu prezenta fizica se sisteaza si se organizeaza in regim on-line.

4.10. Activitatile prevazute la art. 4 din Hotararea CNESP nr. 61 din 9 
septembrie 2021 se vor desfasura in urmatoarele conditii:

a) la capacitate de 50% din numarul de locuri existente in interior pentru 
activitatile din incinta teatrelor, cinematografelor, salilor de concert, in spatii inchise 
si deschise, cu obligatia ca toti vizitatorii/clientii sa prezinte la intrarea in unitate 
certificatul COVID-19 prevazut la pet. 5 personalului desemnat de catre 
administrator in acest sens;

b) se sisteaza activitatile din incinta cluburilor de noapte si ringurilor de
dans;

c) se sisteaza evenimentele in aer liber, precum spectacole, concerte, 
festivaluri.



5. Prin certificat Covid-19 se intelege oricare din urmatoarele 
documente:

a) certificatul de vaccinare impotriva COVID-19 cu schema completa de 
vaccinare (pe suport de hartie sau in format digital); dovada imunizarii este valabila 
daca an trecut cel putin 14 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare;

b) concluzia medicala care confirma ca persoana a suportat COVID-19, in 
perioada cuprinsa intre a 15-a zi si a 180-a zi (6 luni) sau un act confirmativ de 
prezenta a anticorpilor anti-COVID-19; actul confirmativ de prezenta a anticorpilor 
anti-COVID-19 este valabil pe durata perioadei de 90 de zile de la data efectuarii 
investigatiei;

c) rezultatul unui test diagnostic la COVID-19 (test rapid de diagnostic 
AgSarsC-oV-2 efectuat cu cel mult 48 de ore inainte sau test PCR la COVID-19 
efectuat cu cel mult 72 de ore inainte).

6. De la prezentarea certificatului Covid-19 pentru accesarea spatiilor sau 
evenimentelor prevazute mai sus se scutesc persoanele sub 18 ani. In sensul 
respectarii normelor privind limitele de persoane si/sau spatiu prevazute pentru 
accesarea spatiilor sau evenimentelor cu certificat Covid-19, persoanele sub 18 ani 
se includ in numarul de persoane care pot accesa respectivul spatiu sau eveniment.

7. In functie de evolutia si tendinta situatiei epidemiologice, dupa 18 
octombrie 2021, Comisia Nationals Extraordinara de Sanatate Publica va revizui 
prezenta anexa si va examina oportunitatea inlocuirii certificatului Covid-19 
prevazut la pet. 5 cu Certificatul de vaccinare.

A

8. In cazul in care rata de incidenta la nivel national depaseste 350 cazuri 
la 100 000 populatie pentru ultimele 7 zile cumulativ, Comisia Nationals 
Extraordinara de Sanatate Publica se convoaca in termen de 24 ore pentru a decide 
asupra necesitatii de inaintare catre Comisia pentru Situatii Exceptional a 
propunerii privind declararea starii de urgenta.



Anexa nr. 1
la Hotarirea nr. 62 din 22 septembrie 2021 

a Comisiei nationale extraordinare pentru sanatate publica

Masuri de prevenire si control al infectiei COVID-19, 
aplicabile la nivel national

1. Se instituie masurile de prevenire §i control al infectiei COVID-19, 
aplicabile la nivel national:

1.1 purtarea obligatorie a mastilor de protectie in toate spatiile publiee 
inchise, inclusiv in transportul public, precum si in spatiile deschise unde nu este 
posibila respectarea distantei fizice de cel putin 1 (unu) metru. Masca trebuie sa 
acopere atat gura, cat si nasul;

1.2 respectarea distantei fizice intre persoane de minimum 1 (unu) metru, 
cu exceplia cazurilor cand, prin prevederi speciale, se stabile§te respectarea unei alte 
distante intre persoane ori in cazul regulilor de transportare a persoanelor in 
transportul public;

1.3 respectarea regulilor de igiena a mainilor;
1.4 respectarea regulilor de igiena respiratorie;
1.5 respectarea, sub proprie raspundere, a regimului de autoizolare de catre 

persoanele carora este stabilit regimul respectiv;
1.6 respectarea de catre persoanele fizice care se afla in teritoriile sau 

institutiile cu regim de carantina a masurilor impuse de autoritati;
1.7 monitorizarea personala de catre fiecare persoana fizica a starii de 

sanatate. Adresarea timpurie la medicul de familie sau la institutiile de asistenta 
medicala la aparitia primelor simptome specifice ale infectiei COVID-19.

2. Conducatorii institutiilor medico-sanitare publiee si private, ai 
institutiilor socio-medicale si ai institutiilor de reabilitare/recuperare/balneo- 
sanatoriale vor asigura implementarea, sub raspundere personala, a urmatoarelor 
masuri de prevenire §i control al infectiei COVID-19:

2.1 incurajarea vaccinarii impotriva COVID-19 a personalului;
2.2 realizarea stricta a masurilor de control al infectiei COVID-19, in 

conformitate cu actele normative in vigoare;
2.3 organizarea accesului fluidizat al vizitatorilor §i insotitorilor in cadrul 

institutiei/prestatorului;
2.4 efectuarea triajului §i monitorizarea zilnica la COVID-19 a 

pacientului/beneficiarului/insotitorului;
2.5 organizarea si efectuarea triajului zilnic al personalului angajat la 

inceputul turei de lucru;
2.6 asigurarea personalului angajat cu echipament de proteepe conform 

riscului de expunere;
2.7 monitorizarea utilizarii corecte a echipamentului de proteefie;



2.8 asigurarea institutiei cu produse dezinfectante, inclusiv pentru igiena 
mainilor, §i organizarea masurilor de cura|are §i dezinfectie;

2.9 organizarea instruirii personalului la locul de munca privind masurile de 
prevenire, control §i combatere a infectiei cu COVTD-19;

2.10 organizarea activitatii si amenajarii locului de munca cu respectarea 
masurilor de prevenire conform Ghidului practic „Masuri-cheie pentru prevenirea 
infectiei COVID-19 la locul de munca”, aprobat de catre Ministerul Sanatatii.

3. Conducatorii institutiilor publice si private vor asigura implementarea, sub 
raspundere personala, a urmatoarelor masuri de prevenire §i control al infectiei 
COVID-19:

3.1 asigurarea unui mediu sigur de activitate la locul de munca, facilitarea si 
incurajarea activa a personalului din subordine pentru vaccinarea impotriva COVID- 
19, ca cea mai eficienta masura de sanatate publica si interventie de baza in 
prevenirea si controlul infectiei SARS-CoV-2;

3.2 asigurarea respectarii masurilor sanitare la locul de munca, precum 
aerisirea spatiilor inchise, respectarea distantei sociale si purtarea mastii in toate 
spatiile inchise de catre toate persoanele indiferent de statutul de vaccinare;

3.3 realizarea stricta a masurilor de control al infectiei COVID-19, in 
conformitate cu actele normative in vigoare;

3.4 organizarea accesului fluidizat al vizitatorilor si insotitorilor in cadrul 
institutiei/prestatorului (dupa caz) cu purtarea ma§tii de protectie;

3.5 monitorizarea starii de sanatate a angajatilor la inceputul zilei de munca, 
cu asigurarea evidentei. In cazul prezentei simptomelor unei infectii respiratorii 
acute, angajatul nu se admite la serviciu, se autoizoleaza §i informeaza medicul de 
familie;

3.6 asigurarea personalului cu cantitati suficiente de echipament de protectie 
personala (masti, manusi, viziere, dupa caz);

3.7 monitorizarea utilizarii corecte a mastilor (masca trebuie sa acopere atat 
gura, cat §i nasul);

3.8 Instalarealaintrare in locuri vizibile a dozatoarelor cu dezinfectantpentru 
maini pe baza de alcool;

3.9 in vederea evitarii aglomerarii transportului public, autoritatile si 
institutiile publice centrale si locale, angajatorii din sistemul public si privat vor 
organiza, in cazul posibilitatii de ajustare la tipul de activitate desfasurat, programul 
de munca astfel incat personalul sa fie impartit in grupe care sa inceapa, respectiv sa 
termine activitatea la о diferenta de cel putin о ora („in evantai”). Programul 
salariatilor care au copii de varsta prescolara si scolara va fi ajustat la programul de 
activitate a institutiilor de invatamant.
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4. Administrator» unitatilor de alimentatie publica vor asigura respectarea 
urmatoarelor masuri specifice de prevenire §i control al infectiei COVID-19:

4.1 incurajarea vaccinarii impotriva COVID-19 a personalului unitatii, a 
carorv activitate implied contact direct cu clientii;



4.2 monitorizarea starii de sanatate a angaj afilor la inceputul zilei de munca, 
cu asigurarea evidentei. In cazul prezentei simptomelor unei infecpi respiratorii 
acute, angajatul nu se admite la serviciu, se autoizoleaza §i informeaza medicul de 
familie;

4.3 asigurarea personalului cu cantitafi suficiente de echipament de 
protectie personala (ma§ti, manusi, §or|uri si viziere, dupa caz). Monitorizarea 
utilizarii corecte a mastilor (masca trebuie sa acopere atat gura, cat si nasul), precum 
§i a frecventei de schimbare a echipamentului de protectie;

4.4 instalarea la intrare in locuri vizibile a dozatoarelor cu dezinfectant 
pentru maini pe baza de alcool;

4.5 excluderea posibilitafilor de creare a aglomeratiilor prin asigurarea 
respectarii distanfei fizice de 1 (unu) metru intre persoane, cu exceptia persoanelor 
aflate la mese. Se va admite deservirea concomitenta la mese a maximum 
4 persoane, cu exceptia grupurilor constitute din membrii unei familii;

4.6 aplicarea ecranelor de protectie din plexiglas/sticla la case si locurile de 
preluare a comenzilor;

4.7 asigurarea conditiilor pentru respectarea igienei mainilor, dupa fiecare 
client, la prepararea bucatelor -  inainte §i dupa orice contact cu produsele 
alimentare;

4.8 igienizarea §i dezinfectarea meselor de deservire dupa fiecare client;
4.9 igienizarea si dezinfectarea spatiilor de lucru a personalului, spatiilor de 

deservire §i grupurilor sanitare la fiecare 2 ore, cu inregistrarea acestor lucrari intr- 
un registru special, tinut de operator in forma libera.

5. Administratorii unitatilor comerciale cu amanuntul vor asigura 
respectarea urmatoarelor masuri specifice de prevenire §i control al infectiei 
COVID-19:

5.1 asigurarea accesului fluidizat al vizitatorilor/cumparatorilor in 
interiorul unitatii comerciale;

5.2 admiterea in spaliile comerciale gestionate a unui numar limitat de 
vizitatori/cumparatori, exclusiv asigurati cu masti de protectie, reie§ind din 
normativul 1 persoana per 4 m2 din spajiul comercial liber. Copiii cu varsta pana la 
12 ani nu vor cadea sub incidenta acestor restrictii §i vor fi admi§i in spatiul 
comercial impreuna cu adultii care ii insotesc;

5.3 instalarea, la intrare in spatiul comercial gestionat, in locuri vizibile si 
accesibile pentru vizitatori/cumparatori, a dozatoarelor cu solute dezinfectanta pe 
baza de alcool pentru respectarea igienei mainilor clientilor;

5.4 monitorizarea starii de sanatate a angajatilor din subordine la inceputul 
§i pe parcursul zilei de munca, cu asigurarea evidentei. In cazul depistarii unor 
simptome ale infectiei respiratorii acute, angajatul nu se admite la serviciu, se 
autoizoleaza §i informeaza medicul de familie;

5.5 asigurarea personalului cu cantitati suficiente de echipament de 
protectie personala (ma§ti, manu§i, §orfuri §i vizier, dupa caz). Monitorizarea 
utilizarii corecte a ma§tilor (masca trebuie sa acopere atat gura, cat §i nasul), precum 
si a frecventei de schimbare a echipamentului de protectie;



5.6 admiterea in spatiul comercial gestionat exclusiv a vizitatorilor/ 
cumparatorilor asigurap cu ma§ti de protectie, cu exceptia copiilor cu varsta mai 
mica sau egala cu 12 ani;

5.7 crearea unui numar maxim de case, cu organizarea lor in mod special 
in orele de varf, pentru evitarea crearii aglomerarilor. Instalarea 
semnelor/indicatoarelor vizibile pe podea pentru a asigura respectarea distantei 
fizice de 1 (unu) metru in apropierea caselor;

5.8 instalarea ecranelor de protectie din plexiglas/sticla la case;
5.9 vanzatorii §i lucratorii unitaplor comerciale vor atenliona clientii despre 

necesitatea respectarii distantei fizice de cel putin 1 (unu) metru, cu exceppa 
membrilor unei familii sau a grupurilor de maximum 3 persoane;

5.10 prelucrarea cu produse dezinfectante a suprafe(elor cu care contacteaza 
fizic cumparatorii (cosurilor, carucioarelor etc.) si asigurarea regimului de curatare 
umeda de minimum de 3 (trei) ori pe zi, cu inregistrarea acestor lucrari intr-un 
registru special, elaborat de operator in forma libera.

6. Administrator^ centrelor comerciale vor asigura implementarea si 
monitorizarea respectarii masurilor de prevenire si control COVID-19 specifice 
pentru activitatea centrelor comerciale:

6.1 admiterea in centrul comercial exclusiv a vizitatorilor/cumparatorilor 
asigurap cu ma§ti de protecpe, cu exceppa copiilor cu varsta mai mica de 12 ani;

6.2 monitorizarea starii de sanatate a angajaplor din subordine la inceputul 
zilei de munca, cu asigurarea evidenfei. In caz de depistare a unor simptome ale 
infecpei respiratorii acute, angajatul nu se admite la serviciu, se autoizoleaza §i 
informeaza medicul de familie;

6.3 atenponarea vizitatorilor/cumparatorilor despre obligativitatea 
respectarii distantei fizice de 1 (unu) metru, cu exceppa membrilor unei familii sau 
a grupurilor de maximum 3 persoane;

6.4 monitorizarea igienizarii de catre fiecare vizitator/cumparator a 
mainilor prin intermediul dozatoarelor cu solupe dezinfectanta pe baza de alcool 
instalate la intrarea in centrul comercial, la ascensoare, in WC p  la fiecare nivel/etaj;

6.5 admiterea in incinta Centrului comercial a unui numar limitat de 
vizitatori/cumparatori, reiepnd din normativul de cca. 1 vizitator per 4 m2 din 
suprafafa comerciala;

6.6 plasarea la intrare in centrul comercial a informapei privind numarul de 
vizitatori care pot sa se afle concomitent in incinta centrului comercial;

6.7 monitorizarea numarului de persoane care se afla concomitent in incinta
centrului comercial, prin intermediul sistemului electronic de numarare a 
persoanelor la intrare si iesire sau prin monitorizarea fizica de catre personalul din 
paza; (

6.8 amplasarea avertismentelor despre limita numarului de persoane care 
pot sa se afle concomitent in spapile de uz comun din incinta centrului comercial (de 
ex.: WC, ascensor etc.), reiesind din necesitatea asigurarii unei distante de cel putin 
1 (unu) metru dintre persoane;



6.9 deschiderea la maximum a tuturor cailor de acces pentrii a evita crearea 
aglomerapilor la intrare/iesire in/din centrul comercial;

6.10 separarea punctelor de intrare si ie§ire prin instalarea indicatoarelor 
respective, in cazul in care unitatea dispune de asa posibilitati tehnice;

6.11 instalarea semnelor pe podea (indicatoarelor) in fata utilajelor de 
deservire automata (precum bancomate, aparate de preparare a cafelei/ceai, 
terminalelor de plata etc.) pentru respectarea distan(ei fizice de 1 (unu) metru intre 
persoane;

6.12 Asigurarea cu о igienizare de cel pu(in 2-3 ori pe zi a suprafetelor de 
exploatare intensa (ascensor, escalator, WC, bancomate, terminate de plata, scari 
etc.);

6.13 informarea comerciantilor §i cumparatorilor referitor la masurile de 
sanatate publica pentru prevenirea infectiei COVID-19 prin intermediul postului 
local de radio sau alte dispozitive audio, daca acestea exista, precum §i prin afisarea 
materialelor informative care promoveaza regulile de igiena si de prevenire a 
infectiei.

7. Administratorii pictelor si operatorii economici de pe teritoriul 
acestora vor asigura respectarea urmatoarelor masuri specifice de prevenire si 
control al infectiei COVID -19:

7.1 admiterea pe teritoriul pieiei exclusiv a vizitatorilor/cumparatorilor 
asigurati cu masti de protectie, cu exceptia copiilor cu varsta mai mica sau egala cu 
12 ani;

7.2 monitorizarea starii de sanatate a angajatilor la inceputul zilei de munca, 
cu asigurarea evideniei. In caz de depistare a unor simptome ale infectiei respiratorii 
acute, angajatul nu se admite la serviciu, se autoizoleaza si informeaza medicul de 
familie;

7.3 atentionarea vizitatorilor/cumparatorilor despre obligativitatea 
respectarii distantei fizice de 1 (unu) metru, inclusiv la solicitarea vanzatorilor/ 
comerciantilor;

7.4 organizarea si monitorizarea fluxului de vizitatori/cumparatori, cu 
asigurarea unei d istan t dintre fluxurile de ie§iri §i intrari separate;

7.5 instalarea in locuri vizibile si accesibile pentru vizitatori/cumparatori a 
dozatoarelor cu solute dezinfectanta pe baza de alcool pentru respectarea igienei 
mainilor;

7.6 asigurarea obligatorie a tuturor angajatilor/comerciantilor cu 
echipament de protectie (ma§ti, manu§i);

7.7 organizarea locurilor comerciale cu respectarea unei distante de 2 metri 
intre ele;

7.8 Asigurarea bunei functionari a unitatilor sanitare (WC, vestiare) de pe 
teritoriul pietelor (pavilioanelor etc.), asigurarea permanenta a acestora cu 
solutii/substante dezinfectante, conectarea la reteaua de apeduct, sistem de 
canalizare;



7.9 organizarea de catre comerciant a masurilor de dezinfecpe a 
inventarului si suprafetelor de lucru cu solutii pe baza de alcool, cu о periodicitate 
de cel pupn 3 ore, fara deteriorarea calitatea §i siguranlei produselor alimentare;

7.10 efectuarea, la finele fiecarei zile, a dezinfecpei utilajului/inventarului 
de lucru, utilajului frigorific, spapilor de depozitare §i comercializare a 
produselor/marfurilor, tejghelelor si intregului teritoriu;

7.11 informarea comercianplor si cumparatorilor referitor la masurile de 
sanatate publica pentru prevenirea infecpei COVID-19 prin intermediul postului 
local de radio sau alte dispozitive audio, precum §i prin afisarea materialelor 
informative, care promoveaza regulile de igiena §i prevenire a infectiei COVID-19.

8. Administratorii unitatllor de deservire ce presteaza servicii de 
coafura si alte servicii de infrumusetare (ce se atribuie codului CAEM 96.02), 
care vor asigura implementarea si respectarea urmatoarelor masuri de control si 
prevenire COVID19:

8.1 incurajarea vaccinarii impotriva COVID-19 a personalului unitatii, a 
caror activitate implica contact direct cu clientii;

8.2 organizarea prestarii serviciilor asigurand о distanta dintre persoanele 
care se afla in asteptare de cel putin 1 metru;

8.3 purtarea obligatorie a ma§tilor de catre angajap §i clienp. Masca trebuie 
sa acopere atat gura, cat si nasul;

8.4 monitorizarea zilnica a starii de sanatate la angajaplor la inceputul turei 
de lucru, cu asigurarea evidentei. In caz de prezenta a unor simptome ale infecpei 
respiratorii acute, angajatul nu se admite la serviciu, se autoizoleaza §i informeaza 
medicul de familie;

8.5 instalarea la intrare, in locuri vizibile §i accesibile, a dozatoarelor cu 
dezinfectant pentru prelucrarea mainilor;

8.6 Amplasarea locurilor de munca cu respectarea stricta a distance! intre 
ele de cel pupn 2 (doi) metri;

8.7 Asigurarea angajaplor cu echipamente de protecpe individuals (masca, 
manusi);

8.8 aerisirea §i cura^area incaperilor la un interval de cel mult 2 (doua) ore;
8.9 prelucrarea cu solupi dezinfectante pe baza de alcool a locului de munca 

dupa fiecare client §i a suprafetelor (manere, intrerupatoare, mese, scaune etc.).

9. Administratorii centrelor sportive, terenurilor de sport si bazinelor 
sportive in procesul de organizare a antrenamentelor individuate §i contact vor 
asigura implementarea §i monitorizarea respectarii urmatoarelor masuri de prevenire 
§i control al infecpei COVID-19:

9.1 organizarea activitaplor si a evenimentelor in mod prioritar, atunci cand 
este posibil, in are liber;

9.2 informarea antrenorilor §i sportivilor privind recomandarile autoritapi 
centrale de specialitate despre noimele sanitar-epidemiologice aplicabile pentru 
reducerea raspandirii infecpei COVID-19;



9.3 asigurarea angajatilor cu echipamente de protecfie individuala -  masca, 
manusi, dezinfectant. Purtarea obligatorie a mastii de proteetie de catre toti angajati;

9.4 aerisirea/ventilarea tuturor spatiilor, inclusiv a birourilor angajatilor, 
vestiarelor;

9.5 dezinfectarea vestiarelor si a echipamentelor sportive folosite in cadrul 
instruirii §i antrenamentelor la fmalizarea fiecarui antrenament;

9.6 mentinerea distantei fizice de cel putin 1 (unu) m intre persoane;
9.7 plasarea, la intrarea in institutia sportiva, a recipientelor cu dezinfectant 

pentru maini, persoanele fiind obligate sa isi dezinfecteze mainile;
9.8 afisarea, la intrarea in institutia sportiva, a pliantelor informative cu 

privire la masurile de igiena, numarul maxim de vizitatori care se pot afla 
concomitent in sala, obligativitatea de pastrare a distantei fizice de cel putin 1 (unu) 
metru;

9.9 stabilirea protocoalelor clare de curafenie si dezinfectie atat pentru 
zonele si locatiile utilizate, cat §i pentru materialele §i inventarul folosit, toate 
echipamentele §i spatiile utilizate fiind curafate §i dezinfectate dupa fiecare 
antrenament;

9.10 stabilirea si respectarea stricta a orarului antrenamentelor. Se va permite 
organizarea concomitenta a antrenamentelor doar in cazul disponibilitafii mai multor 
terenuri de antrenament;

9.11 permiterea accesului in cadrul entitafii in funcfie de capacitatea 
centrului/terenului sportiv, pentru a evita aglomerafia, in baza programarii 
prealabile, calculate astfel incat intre grupurile de utilizatori sa fie suficient timp 
pentru efectuarea dezinfectarii spafiului §i a suprafetelor de contact;

9.12 informarea vizitatorilor referitor la masurile de sanatate publica pentru 
prevenirea infecfiei COVID-19 prin intermediul sistemelor de difuzare audio/video 
instalate, precum §i prin afisarea materialelor informative, care promoveaza regulile 
de igiena si prevenire a infecfiei COVID-19.

10. Se menfin urmatoarele masuri de prevenire si control al infecfiei COVID- 
19 la traversarea frontierei de stat pe sensul de intrare in Republica Moldova:

10.1. traversarea frontierei de stat pe senul de intrare in Republica Moldova 
se permite fara restricfii in urmatoarele condifii:

10.1.1. prezentarea certificatului de vaccinare impotriva virusului SARS- 
CoV-2 cu schema completa de vaccinare. Dovada imunizarii este valabila daca au 
trecut cel pufin 14 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare. Certificatul 
trebuie sa fie prezentat in una dintre limbile romana, engleza, franceza, germana, 
italiana sau rusa;

10.1.2. prezentarea rezultatului negativ al unui test RT-PCR pentru infecfia cu 
virusul SARS-CoV2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al 
unui test antigen rapid pentru infecfia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 
48 de ore inaintea imbarcarii, pentru persoanele care calatoresc cu mijloace de 
transport in comun, sau inaintea intrarii pe teritoriul Republicii Moldova, pentru 
persoanele care calatoresc cu mijloace de transport proprii. Confirmarea trebuie sa



fie prezentata in una dintre limbile romana, engleza, franceza, germana, italiana sau 
rusa;

10.1.3. prezentarea concluziei medicale confirmative in cazul persoanelor 
care au suportat COVID-19, in perioada cuprinsa intre a 15-a zi si a 180-a zi (6 luni) 
sau un act confirmativ de prezenta a anticorpilor anti-COVID-19, prezentat in una 
dintre limbile romana, engleza, franceza, germana, italiana sau rusa. Actul 
confirmativ este valabil pe durata perioadei de 90 de zile de la data efectuarii 
investigatiei;

10.2. persoanele care nu prezinta conditiile stipulate in punctul 10.1 sunt 
obligate sa respecte regimul de autoizolare cu о durata de 14 zile. Persoanele 
respective vor completa, in mod obligatoriu, fi§a epidemiologies, precum §i vor 
semna declarafia pe propria raspundere de a respecta regimul de autoizolare de 
14 zile, in locurile declarate. in cazul minorilor pana la 14 ani, fisa epidemiologies 
si declarafia pe propria rSspundere sunt completate si semnate de reprezentantul 
legal sau insofitor. Acest regim poate fi intrerupt dupS a 7-a zi dacS efectueazS un 
test PCR COVID-19 sau test rapid de diagnostic Ag SARS CoV-2, iar rezultatul 
acestuia este negativ prin act confiimat;

10.3. se stabilesc excepfii de la prevederile punctului 10.2 pentru 
urmStoarele categorii de persoane, in cazul in care nu prezintS semne clinice de 
infeefie respiratorie sau stare febrilS:

10.3.1. copiii cu varstapanS la 12 ani;
10.3.2. elevii/studenfii cu varsta de pana la 18 ani, care urmeazS sS susfinS 

examene, care merg la studii in institufii de invSfSmant pe teritoriul Republicii 
Moldova sau peste hotare, sau care se deplaseazS pentru activitafi legate de 
finalizarea/organizarea/desfasurarea studiilor/participarea la concursuri sau 
olimpiade intemafionale, cu prezentarea documentelor confirmative, precum si 
insotitorii acestora;

10.3.3. echipajele si personalul de deservire a aeronavelor/navelor si brigSzile 
§i personalul de deservire a gamiturilor de tren, conducStorii auto §i personalul de 
deservire a vehiculelor rutiere de transport marfa §i a vehiculelor rutiere de transport 
de persoane contra cost care au mai mult de 9 locuri pe scaune, inclusiv locul 
conducatorului. Aceasta excepfie va fi valabila pana la data de 30 septembrie 2021;

10.3.4. persoanele care ealatorese din motive de sanatate, inclusiv insolitorul, 
dupa caz (cu prezentarea documentelor confirmative);

10.3.5. lucratorii transfrontalieri care intra in Republica Moldova din 
Romania sau Ucraina, precum §i cei din Republica Moldova angajati ai agenfilor 
economici din tarile menfionate, care fac dovada raporturilor contractual cu agenfii 
economici respectivi (aceasta excepfie va fi valabila pana la data de 30 septembrie 
2021);

10.3.6. posesorii pasapoartelor diplomatice, de serviciu, oficiale si speciale §i 
altele asimilate acestora, precum §i titularii documentelor de calatorie tip Laissez- 
Passer eliberate de catre Organizatia Naliunilor Unite, inclusiv membrii familiilor 
personalului misiunilor diplomatice si consulare, ai organizatiilor/misiunilor 
intemafionale acreditate in Republica Moldova, §i/sau personalul implicat in 
asigurarea aiutorului umanitar;



10.3.7. persoanele in tranzit (care nu depaseste 24 ore de la data inregistrarii 
intrarii in Republica Moldova), itinerarul tranzitarii fiind stabilit de Inspectoratul 
General al Politiei de Frontiera;

10.3.8. persoanele care sunt citate de instantele de judecata/organele de drept 
din Republica Moldova, precum si reprezentanfii lor legali, fapt dovedit prin 
documente confirmative in acest sens.

11. Persoanele fizice si persoanele juridice care efectueaza activitati de 
transport feroviar si rutier de persoane in traflc local, urban, interurban, 
international, precum si activitati conexe (gari auto/feroviare, sta^ii de testare auto 
etc.) vor asigura respectarea stricta a urmatoarelor masuri de prevenire §i control al 
infecfiei COVID-19:

11.1. asigurarea protecfiei personalului care efectueaza transport rutier si 
activitafi conexe, prin: (i) incurajarea activa pentru vaccinarea impotriva COVID- 
19; (ii) asigurarea cu echipament de protecfie (masti, manu§i); (iii) asigruarea cu 
dezinfectanti (pentru maini §i suprafete); (iv) triajul zilnic al personalului angajat la 
inceputul turei de lucru (starea sanatafii);

11.2. asigurarea respectarii masurilor sanitare in unitatile de transport, 
precum aerisire, asigurare cu dezinfectanti si purtarea obligatorie a ma§tilor de 
protecfie pentru conducatorii auto, taxatori §i pasageri, pe parcursul calatoriei;

11.3. afisarea in toate unitatile de transport public a materialelor informative, 
care promo veaza regulile de igiena §i prevenire a infecfiei COVID-19 si difiizarea 
regulata prin intermediul sistemelor audio si video instalate in unitatile de transport 
public a mesajelor privind importanta respectarii masurilor sanitare in transport 
public;

11.4. ajustarea orarului de calatorie §i mobilizarea la maximum a unitatilor 
de transport disponibile, in special in orele de varf (7.00 -  10.00 si 16.00 -  19.00), 
pentru a evita aglomeratiile de pasageri;

11.5. monitorizarea starii de sanatate a personalului pe parcursul zilei de 
munca, cu asigurarea evidentei. In caz de prezenta a unor simptome ale infecfiei 
respiratorii acute, angajatul nu se admite la serviciu, se autoizoleaza si informeaza 
medicul de familie;

11.6. majorarea la maximum de catre garile si stafiile auto autorizate in modul 
corespunzator a numarului de ghi§ee pentru vanzarea biletelor de calatorie;

11.7. monitorizarea permanenta a fluxului de persoane si neadmiterea crearii 
aglomerafiilor;

11.8. respectarea masurilor de curafare, dezinfectare a suprafefelor din garile 
feroviare, autogari si mijloace de transport public la inceputul orelor de lucru, dar §i 
dupa fiecare ruta/cursa efectuata la stafia terminus;

12. Desfa§urarea activitafii cultelor religioase, ce fine de organizarea 
intrunirilor cu caracter religios, oficierea slujbelor si a rugaciunilor cu caracter 
colectiv sau privat, a serviciilor divine sau a altor evenimente tradifionale religioase 
cu respectarea urmatoarelor masuri de prevenire §i control al infecfiei COVID-19:



12.1. organizarea, daca conditiile meteo permit, a activitatilor religioase 
oficiate de catre slujitorii de cult in aer liber cu menfinerea distantei fizice de 1 (unu) 
metru intre persoane si purtarea mastii de protectie;

12.2. admiterea in interiorul laca§urilor de cult a unui numar limitat de 
persoane, astfel meat sa fie asigurata о suprafafa de minimum 4 m2 pentru fiecare 
persoana §i о distanfa fizica de siguranfa de minimum 1 (unu) metru intre persoanele 
participate la activitafile religioase (cu exceptia slujitorilor de cult). Fluxul de 
persoane va fi dirijat astfel incat sa se evite formarea aglomerafiilor. Slujitorii de cult 
vor asigura respectarea stricta de catre toate persoanele ce intra in laca§ul de cult a 
prevederilor prezentului subpunct;

12.3. instalarea la intrare in laca§ul de cult, in locuri vizibile §i accesibile, a 
dozatoarelor cu solufie dezinfectanta pe baza de alcool pentru respectarea igienei 
mainilor. La intrarea in lacasul de cult si in locul de organizare a slujbelor, fiecare 
persoana este obligata sa isi dezinfecteze mainile;

12.4. purtarea obligatorie a ma§tii de protectie pe toata durata aflarii in 
interiorul lacafului de cult. Masca trebuie sa acopere atat gura, cat §i nasul;

12.5. plasarea, la loc vizibil, a informatiei privind regulile de distantare fizica, 
de evitare a aglomerafiilor, de acces limitat in lacasurile de cult §i in locurile de 
organizare a slujbelor (inclusiv numarul maxim admis de persoane aflate 
concomitent in laca§ul de cult), precum §i despre obligativitatea purtarii corecte a 
ma§tii de protectie, respectarii igienei mainilor §i a etichetei tusei si a stranutului. 
Slujitorii de cult vor monitoriza respectarea de catre toate persoanele aflate in laca§ul 
de cult a regulilor stabilite;

12.6. monitorizarea starii de sanatate a slujitorilor de cult la inceputul zilei de 
munca. In caz de depistare a unor simptome speeifice infecfiei respiratorii acute 
persoana nu este admisa la oficierea slujbelor, se autoizoleaza si informeaza medicul 
de familie;

12.7. evitarea contactului §i a sarutarii obiectelor de cult;
12.8. neadmiterea consumului produselor alimentare, inclusiv a oferirii 

acestora, in incinta laca§ului de cult;
12.9. promovarea salutului intre credincio§i si slujitorii de cult exclusiv prin 

plecarea capului §i inchinaciune, fara imbrafi§ari;
12.10. binecuvantarea se va oferi/primi de la о distanfa de cel pufin 1 (unu)

metru;
12.11. dezinfectarea periodica, о data la 3-4 ore, a obiectelor sau suprafetelor 

de contact freevent (manerele u§ilor, balustradele, scaunele etc.);
12.12.indemnarea persoanelor din grupurile de rise, celor varstnice si cu bob 

cronice, sa evite locurile aglomerate §i sa faca rugaciunea de acasa;
12.13. evitarea organizarii pelerinajelor.



Anexa nr. 2
la Hotararea nr. 62 din 22 septembrie 2021 
a Comisiei nationale extraordinare de sanatate publica

Masurile de sanatate publica pentru prevenirea raspandirii si controlul 
infectiei COVID-19 valabile pe perioada starii de urgenta

1. In unitatile administrativ-teritoriale (UAT) de nivelul intai, UAT de 
nivelul al doilea: municipiile Chi§inau si Bal|i §i UAT ale unitafii teritoriale 
autonome Gagauzia, in care incidenta de cazuri de infectie cu COVID-19 constituie 
sub 50 cazuri la 100 mii populatie pentru ultimele 7 zile cumulativ, se stabileste 
pragul de alerta verde si se aplica masurile de prevenire si control al infectiei 
COVID-19, conform anexei nr. 1.

2. In unitatile administrativ-teritoriale (UAT) de nivelul intai, UAT de 
nivelul al doilea: municipiile Chi§inau si Balti §i UAT ale unitapi teritoriale 
autonome Gagauzia, in care incidenta de cazuri de infectie cu COVID-19 se situeaza 
tntre 50 si 99 de cazuri la 100 mii populatie pentru ultimele 7 zile cumulativ, se 
stabileste pragul de alerta galben si se aplica masurile de prevenire si control al 
infectiei COVID-19, conform anexei nr. 1, prevederilor art. 4 din Hotararea 
Comisiei nationale extraordinare de sanatate publica nr. 61 din 9 septembrie 2021 si 
urmatoarele masuri:

2.1. Institutiile de invatamant vor activa in regim obisnuit, cu prezenta 
fizica, cu respectarea masurilor de precautie in vigoare, conform instructiunilor 
aprobate prin hotararile CNESP.

2.2. Se interzice accesul apartinatorilor in institutiile medico-sanitare si in 
institutiile de plasament.

2.3. Unitatile de alimentatie publica isi vor organiza activitatea la capacitate 
maxima, cu respectarea masurilor prevazute in anexa 1.

2.4. Organizarea de evenimente private (nunti, botezuri, mese festive) va fi 
permisa in baza uneia dintre optiuni:

a) cu participarea a cel mult 100 de persoane in spatii interioare sau 150 
de persoane in spatii exterioare, cu asigurarea in spatiul de deservire a unei suprafete 
de cel putin 2 m2 pentru fiecare vizitator/client, sau

b) cu participarea a cel mult 300 de persoane in spatii interioare sau 350 
de persoane in spatii exterioare, cu asigurarea in spatiul de deservire a unei suprafete 
de cel putin 2 m2 pentru fiecare vizitator/client, cu obligatia ca acestia sa prezinte 
certificatul COVID-19 prevazut la pet. 5, persoanei desemnate de catre 
administratorul spatiului unde are loc evenimentul.

2.5. Zonele de agrement si parcurile de distractie isi vor organiza activitatea, 
cu asigurarea unei suprafete, in spatiul destinat vizitatorilor/clientilor, de cel putin 2 
m2 pentru fiecare vizitator/client.



2.6. Centrele de sport/fitness isi vor organiza activitatea in baza uneia dintre 
optiuni:

a) cu asigurarea unei suprafete de cel putin 4 m2 pentru fiecare persoana, 
sau

b) la capacitate maxima, daca toti clientii prezinta la intrarea in unitate 
certificatul COVID-19 prevazut la pet. 5 personalului desemnat de catre 
administrator in acest sens.

2.7. Evenimentele sportive vor fl organizate in baza uneia dintre optiuni:
a) cu participarea spectatorilor pana la 50 la suta din capacitatea maxima 

a spatiului, atat in interior, cat si in exterior, sau
b) la capacitate de 75 la suta, cu, obligatia ca toti spectatorii sa prezinte la 

intrarea in spatiul unde se desfasoara activitatea certificatul COVID-19 prevazut la 
pet. 5 personalului desemnat de catre administrator in acest sens.

2.7.1* Prin exceptie de la punctul 2.7 evenimentele sportive sub egida 
federatiilor intemationale de specialitate se vor desfasura conform protocoalelor 
stabilite de acestea.

2.8. Intrunirile stiintifice, conferintele, seminarele sau alte evenimente 
similare vor fi organizate in baza uneia dintre optiuni:

a) cu participarea a cel mult 150 de persoane in spatii interioare sau 200 
de persoane in spatii exterioare, cu asigurarea unei suprafete de cel putin 2 m2 pentru 
fiecare persoana, sau

b) cu asigurarea unei suprafete de cel putin 2 m2 pentru fiecare persoana, 
fara limitarea numarului de participant^ cu obligatia ca toti participantii sa prezinte 
certificatul COVID-19 prevazut la pet. 5 persoanei desemnate de catre 
administratorul spatiului unde are loc evenimentul.

2.9. Activitatile prevazute la art. 4 din Hotararea CNESP nr. 61 din 9 
septembrie 2021 se vor desfasura in urmatoarele conditii:

a) la capacitatea maxima prevazuta pentru activitatile din incinta teatrelor, 
cinematografelor, salilor de concert, in spatii inchise si deschise, cu obligatia ca toti 
vizitatorii/clientii sa prezinte la intrarea in unitate certificatul COVID-19 prevazut 
la pet. 5 personalului desemnat de catre administrator in acest sens;

b) la capacitate care asigura о suprafata, in spatiul destinat 
vizitatorilor/clientilor, de cel putin 4 m2 pentru fiecare vizitator/client, pentru 
activitatile din incinta cluburilor de noapte si ringurilor de dans, cu obligatia ca toti 
vizitatorii/clientii sa prezinte la intrarea in unitate certificatul COVID-19 prevazut 
la pet. 5 personalului desemnat de catre administrator in acest sens;

c) evenimentele in aer liber, precum spectacole, concerte, festivaluri etc. 
se organizeaza cu cel mult 2 500 de spectatori, cu obligatia ca toti vizitatorii/clientii 
sa prezinte la intrarea in unitate certificatul COVID-19 prevazut la pet. 5 
personalului desemnat de catre administrator in acest sens.

3. In unitatile administrativ-teritoriale (UAT) de nivelul intai, UAT de 
nivelul al doilea: municipiile Chisinau §i Balfi §i UAT ale unitafii teritoriale 
autonome Gagauzia, in care incidenta de cazuri de infectie cu COVID-19 se situeaza



mtre 100 si 249 de eazuri la 100 mii populatie pentru ultimele 7 zile cumulativ,
se stabileste pragul de alerta portocaliu si se aplica masurile de prevenire si control 
al infectiei COVID-19, conform anexei nr. 1, precum si urmatoarele masuri:

3.1. Institutiile de invatamant general vor activa in regim obisnuit, cu 
prezenta fizica, cu respectarea masurilor de precautie in vigoare, conform 
instructiunilor aprobate prin hotararile CNESP, iar institutiile de invatamant 
profesional tehnic si superior vor activa in regim on-line, cu exceptia orelor practice 
care implica utilizarea de echipamente tehnice/laboratoare.

3.2. Se interzice accesul apartinatorilor in institutiile medico-sanitare si in 
institutiile de plasament.

3.3. Entitatile publice si private vor organiza regimul de munca in 
urmatoarele conditii:

a) cu introducerea muncii la domiciliu, daca specificul activitatii permite;
b) cu introducerea programului de lucru diferentiat, daca nu este posibila 

munca la domiciliu, prin impartirea angajatilor pe grupe care sa inceapa, respectiv, 
sa incheie programul la о diferenta de cel putin о ora;

c) la stabilirea programului conform pet. b) angajatorii vor acorda 
prioritate la stabilirea programului de lucru angajatilor care au in intretinere copii 
minori.

3.4. Unitatile de alimentatie publica isi vor organiza activitatea la capacitate 
maxima in spatiile exterioare, iar in cele interioare in baza uneia dintre optiuni:

a) cu utilizarea a cel mult 35 la suta din numarul locurilor existente in 
interior; sau

b) cu utilizarea a cel mult 75 la suta din numarul locurilor existente in 
interior, cu obligatia ca toti clientii sa prezinte la intrarea in imitate certificatul 
COVID-19 prevazut la pet. 5 personalului desemnat de catre administrator in acest 
sens.

3.5. Organizarea de evenimente private (nunti, botezuri, mese festive) va fi 
permisa cu participarea a cel mult 200 de persoane in spatii interioare sau 250 de 
persoane in spatii exterioare, cu asigurarea in spatiul de deservire a unei suprafete 
de cel putin 2 m2 pentru fiecare vizitator/client, cu obligatia ca acestia sa prezinte 
certificatul COVID-19 prevazut la pet. 5 persoanei desemnate de catre 
administratorul spatiului unde are loc evenimentul.

3.6. Zonele de agrement si parcurile de distractie isi vor organiza activitatea 
cu asigurarea unei suprafete, in spatiul destinat vizitatorilor/clientilor, de cel putin 4 
m2 pentru fiecare vizitator/client, cu obligatia ca toti vizitatorii/clientii prezinta la 
intrarea in imitate certificatul COVID-19 prevazut la pet. 5 personalului desemnat 
de catre administrator in acest sens.

3.7. Centrele de sport/fitness isi vor organiza activitatea in urmatoarele 
conditii cu asigurarea unei suprafete de cel putin 7 m2 pentru fiecare client, cu 
obligatia ca toti clientii sa prezinte la intrarea in unitate certificatul COVID-19 
prevazut la pet. 5 personalului desemnat de catre administrator in acest sens. Se 
sisteaza antrenamentele de grup.

3.8. Evenimentele sportive vor fi organizate numai cu participarea 
spectatorilor oana la 50 la suta din canacitatea maxima a spatiului, atat in interior.



cat si in exterior, cu obligatia ca toti spectatorii sa prezinte la intrarea in spatiul unde 
se desfasoara activitatea certificatul COVID-19 prevazut la pet. 5 personalului 
desemnat de catre administrator in acest sens.

3.8.1* Prin exceptie de la punctul 3.8. evenimentele sportive sub egida 
federatiilor intemationale de specialitate se vor desfasura conform protocoalelor 
stabilite de acestea.

3.9. intrunirile stiintifice, conferintele, seminarele sau alte evenimente 
similare vor fi organizate cu participarea a cel mult 150 de persoane in spatii 
interioare sau 200 de persoane in spatii exterioare, cu obligatia ca toti participantii 
sa prezinte certificatul COVID-19 prevazut la pet. 5 persoanei desemnate de catre 
administratorul spatiului unde are loc evenimentul.

3.10. Activitatile prevazute la art. 4 din Hotararea CNESP nr. 61 din 9 
septembrie 2021 se vor desfasura in urmatoarele conditii:

a) la capacitate de 50% din numarul de locuri existente in interior pentru 
activitatile din incinta teatrelor, cinematografelor, salilor de concert, in spatii inchise 
si deschise, cu obligatia ca toti vizitatorii/clientii. sa prezinte la intrarea in unitate 
certificatul COVID-19 prevazut la pet. 5 personalului desemnat de catre 
administrator in acest sens;

b) la capacitate care asigura о suprafata, in spatiul destinat 
vizitatorilor/clientilor, de cel putin 7 m2 pentru fiecare vizitator/client, pentru 
activitatile din incinta cluburilor de noapte si ringurilor de dans, cu obligatia ca toti 
vizitatorii/clientii sa prezinte la intrarea in unitate certificatul COVID-19 prevazut 
la pet. 5 personalului desemnat de catre administrator in acest sens;

c) evenimentele in aer liber, precum spectacole, concerte, festivaluri etc. 
se organizeaza cu cel mult 1 000 de spectatori, cu obligatia ca toti vizitatorii/clientii 
sa prezinte la intrarea in unitate certificatul COVID-19 prevazut la pet. 5 
personalului desemnat de catre administrator in acest sens.

4. in unitatile administrativ-teritoriale (UAT) de nivelul intai, UAT de 
nivelul al doilea: municipiile Chisinau §i Balti §i UAT ale unitatii teritoriale 
autonome Gagauzia, in care incidenta de cazuri de infectie cu COVID-19 constituie 
250 de cazuri sau mai mult la 100 mii populatie pentru ultimele 7 zile cumulativ, 
se stabileste pragul de alerta rosu si se aplica masurile de prevenire si control al 
infectiei COVID-19, conform anexei nr. 1, precum si urmatoarele masuri:

4.1. Institutiile de invatamant general vor activa in regim obisnuit, cu 
prezenta fizica, cu respectarea stricta a masurilor de precautie in vigoare, conform 
instructiunilor aprobate prin hotararile CNESP, iar institutiile de invatamant 
profesional tehnic si superior vor activa in regim online.

4.2. Se interzice accesul apartinatorilor in institutiile medico-sanitare si 
in institutiile de plasament.

4.3. Entitatile publice si private vor organiza regimul de munca in 
urmatoarele conditii:
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a) cu introducerea muncii la domiciliu, daca specificul activitatii permite;



b) cu introducerea programului de lucru diferentiat, daca nu este posibila 
munca la domiciliu, prin impartirea angajatilor pe grupe care sa inceapa, respectiv 
sa incheie programul la о diferenta de cel putin о ora;

c) la stabilirea programului conform pet. b) angajatorii vor acorda 
prioritate la stabilirea programului de lucru angajatilor care au in intretinere copii 
minori.

4.4. Unitatile de alimentatie publica isi vor organiza activitatea la capacitate 
maxima in spatiile exterioare, iar in cele interioare cu utilizarea a cel mult 50 la suta 
din numarul locurilor existente, cu obligatia ca toti clientii sa prezinte la intrarea in 
unitate certificatul COVID-19 prevazut la pet. 5 personalului desemnat de catre 
administrator in acest sens.

4.5. Organizarea de evenimente private (nunti, botezuri, mese de pomenire, 
mese festive) va fi permisa cu participarea a cel mult 100 de persoane in spatii 
interioare sau 150 de persoane in spatii exterioare, cu asigurarea in spatiul de 
deservire a unei suprafete de cel putin 2 m2 pentru fiecare vizitator/client, cu 
obligatia ca acestia sa prezinte certificatul COVID-19 prevazut la pet. 5 persoanei 
desemnate de catre administratorul spatiului unde are loc evenimentul.

4.6. Zonele de agrement si parcurile de distractie isi sisteaza activitatea.
4.7. Centrele de sport/fitness isi vor organiza activitatea cu asigurarea unei 

suprafete de cel putin 7 m2 pentru fiecare client, cu obligatia ca toti clientii sa 
prezinte, la intrarea in unitate certificatul COVID-19 prevazut la pet. 5 personalului 
desemnat de catre administrator in acest sens. Se sisteaza antrenamentele de grup.

4.8. Evenimentele sportive vor fi organizate fara spectatori in interior sau cu 
participarea spectatorilor pana la 50 la suta din capacitatea maxima a spatiului 
exterior, cu obligatia ca toti spectatorii sa prezinte la intrarea in spatiul unde se 
desfasoara activitatea certificatul COVID-19 prevazut la pet. 5 personalului 
desemnat de catre administrator in acest sens.

4.8.1* Prin exceptie de la punetul 4.8 evenimentele sportive sub egida 
federatiilor Internationale de specialitate se vor desfasura conform protocoalelor 
stabilite de acestea.

4.9. intrunirile stiintifice, conferintele, seminarele sau alte evenimente 
similare cu prezenta fizica se sisteaza si se organizeaza in regim on-line.

4.10. Activitatile prevazute la art. 4 din Hotararea CNESP nr. 61 din 9 
septembrie 2021 se vor desfasura in urmatoarele conditii:

a) la capacitate de 50% din numarul de locuri existente in interior pentru 
activitatile din incinta teatrelor, cinematografelor, salilor de concert, in spatii inchise 
si deschise, cu obligatia ca toti vizitatorii/clientii sa prezinte la intrarea in unitate 
certificatul COVID-19 prevazut la pet. 5 personalului desemnat de catre 
administrator in acest sens;

b) se sisteaza activitatile din incinta cluburilor de noapte si ringurilor de
dans;

c) se sisteaza evenimentele in aer liber, precum spectacole, concerte, 
festivaluri.



5. Prin certificat Covid-19 se intelege oricare din urmatoarele 
documente:

a) certificatul de vaccinare impotriva COVID-19 cu schema completa de 
vaccinare (pe suport de hartie sau in format digital); dovada imunizarii este valabila 
daca an trecut cel putin 14 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare;

b) concluzia medicala care confirma ca persoana a suportat COVID-19, in 
perioada cuprinsa intre a 15-a zi si a 180-a zi (6 luni) sau un act confirmativ de 
prezenta a anticorpilor anti-COVID-19; actul confirmativ de prezenta a anticorpilor 
anti-COVID-19 este valabil pe durata perioadei de 90 de zile de la data efectuarii 
investigatiei;

c) rezultatul unui test diagnostic la COVID-19 (test rapid de diagnostic 
AgSarsC-oV-2 efectuat cu cel mult 48 de ore inainte sau test PCR la COVID-19 
efectuat cu cel mult 72 de ore inainte).

6. De la prezentarea certificatului Covid-19 pentru accesarea spatiilor sau 
evenimentelor prevazute mai sus se scutesc persoanele sub 18 ani. In sensul 
respectarii normelor privind limitele de persoane si/sau spatiu prevazute pentru 
accesarea spatiilor sau evenimentelor cu certificat Covid-19, persoanele sub 18 ani 
se includ in numarul de persoane care pot accesa respectivul spatiu sau eveniment.

7. In functie de evolutia si tendinta situatiei epidemiologice, dupa 18 
octombrie 2021, Comisia Nationals Extraordinara de Sanatate Publica va revizui 
prezenta anexa si va examina oportunitatea inlocuirii certificatului Covid-19 
prevazut la pet. 5 cu Certificatul de vaccinare.
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8. In cazul in care rata de incidenta la nivel national depaseste 350 cazuri 
la 100 000 populatie pentru ultimele 7 zile cumulativ, Comisia Nationals 
Extraordinara de Sanatate Publica se convoaca in termen de 24 ore pentru a decide 
asupra necesitatii de inaintare catre Comisia pentru Situatii Exceptional a 
propunerii privind declararea starii de urgenta.


