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HOTĂRÂREA nr. 44/12.05.2021
a Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Sibiu
privind aprobarea măsurilor care se aplică pentru prevenirea şi combaterea efectelor
pandemiei de COVID-19, conform Hotărârii Guvernului nr. 531/2021
Având în vedere situaţia epidemiologică înregistrată la nivelul judeţului Sibiu şi
analizând propunerile formulate de Centrul Judeţean de Coordonare şi Conducere a
Intervenţiei,
Ţinând cont de prevederile Legii nr. 136/2020 republicată, privind instituirea unor
măsuri în domeniul sănătăţii publice în situaţii de risc epidemiologic şi biologic, Legii nr.
55/2020, cu modificările şi completările ulterioare, privind unele măsuri pentru prevenirea şi
combaterea efectelor pandemiei de COVID-19,
În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 531/2021, privind prelungirea
stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 13 mai 2021, precum şi stabilirea
măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor
pandemiei de COVID-19,
În conformitate cu prevederile dispoziţiei Centrului Naţional de Coordonare şi
Conducere a Intervenţiei cu nr. 117348/05.03.2021,
În temeiul prevederilor art. 22 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 21/2004
privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, cu modificările şi
completările ulterioare, ale art.10 alin. 3 din H.G nr. 1491/2004 pentru aprobarea
Regulamentului – cadru privind structura organizatorică, atribuţiile, funcţionarea şi dotarea
comitetelor şi centrelor operative pentru situaţii de urgenţă,
HOTĂRĂŞTE:
ART.1. Pentru unităţile administrativ teritoriale cu incidenţa cumulată a cazurilor în ultimele
14 zile de peste 3/1000 de locuitori la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, 13.05.2021
se pun în aplicare următoarele măsuri din H.G. 531/2021:
În conformitate cu prevederile art. 1, alin. (8) din Anexa 3 la H.G.
531/2021, pentru o perioadă de 14 zile organizarea şi desfăşurarea activităţii în
cadrul cinematografelor, instituţiilor de spectacole şi/sau concerte este
interzisă;
În conformitate cu prevederile art.6, alin. (1) din Anexa 3 la H.G.
531/2021, pentru o perioadă de 14 zile activitatea cu publicul a operatorilor
economici care desfăşoară activităţi de preparare, comercializare şi consum al
produselor alimentare şi /sau băuturilor alcoolice şi nealcoolice, de tipul
restaurantelor şi cafenelelor, în interiorul clădirilor este interzisă;
În situaţia în care activitatea operatorilor economici prevăzuţi anterior
care desfăşoară activităţi de preparare, comercializare şi consum al
produselor alimentare şi/sau băuturilor alcoolice şi nealcoolice, de tipul
restaurantelor şi cafenelelor, în interiorul clădirilor, este restricţionată sau
închisă, se permite prepararea hranei şi comercializarea produselor alimentare
şi băuturilor alcoolice şi nealcoolice care nu se consumă în spaţiile respective;
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În conformitate cu prevederile art.6, alin. (2) din Anexa 3 la H.G.
531/2021, pentru o perioadă de 14 zile activitatea restaurantelor şi a
cafenelelor din interiorul hotelurilor, pensiunilor sau altor unităţi de cazare
este permisă doar pentru persoane cazate în cadrul acestor unităţi;
în conformitate cu prevederile art.6, alin. (6) din Anexa 3 la H.G.
531/2021 prepararea, comercializarea şi consumul produselor alimentare şi
băuturilor alcoolice şi nealcoolice sunt permise în spaţiile special destinate
dispuse în exteriorul clădirilor, în aer liber, cu asigurarea unei distanţe de
minimum 2 metri între mese şi participarea a maximum 6 persoane la o
masă, dacă sunt din familii diferite şi cu respectarea măsurilor de protecţie
sanitară;
În conformitate cu prevederile art. 10, alin. (4) din Anexa 3 la H.G.
531/2021, pentru o perioadă de 14 zile activitatea cu publicul a operatorilor
economici licenţiaţi în domeniul jocurilor de noroc este interzisă;
Instituţiile cu atribuţii în prevenirea şi combaterea pandemiei cu
COVID-19 îşi vor intensifica măsurile de supraveghere şi control pe teritoriul
respectivelor localităţi.
ART.2. Pentru unităţile administrativ teritoriale cu incidenţa cumulată a cazurilor în ultimele
14 zile între 1,5 şi 3 la 1000 de locuitori la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri,
13.05.2021 se pun în aplicare următoarele măsuri din H.G. 531/2021:
În conformitate cu prevederile art. 1, alin. (8) din Anexa 3 la H.G.
531/2021, pentru o perioadă de 14 zile organizarea şi desfăşurarea activităţii în
cadrul cinematografelor, instituţiilor de spectacole şi/sau concerte este
permisă cu participarea publicului până la 30% din capacitatea maximă a
spaţiului;
În conformitate cu prevederile art.6, alin. (1) din Anexa 3 la H.G.
531/2021, pentru o perioadă de 14 zile activitatea cu publicul a operatorilor
economici care desfăşoară activităţi de preparare, comercializare şi consum al
produselor alimentare şi /sau băuturilor alcoolice şi nealcoolice, de tipul
restaurantelor şi cafenelelor, în interiorul clădirilor este permisă fără a depăşi
30% din capacitatea maximă a spaţiului şi în intervalul orar 6,00 – 22,00;
În situaţia în care activitatea operatorilor economici prevăzuţi anterior
care desfăşoară activităţi de preparare, comercializare şi consum al
produselor alimentare şi/sau băuturilor alcoolice şi nealcoolice, de tipul
restaurantelor şi cafenelelor, în interiorul clădirilor, este restricţionată sau
închisă, se permite prepararea hranei şi comercializarea produselor alimentare
şi băuturilor alcoolice şi nealcoolice care nu se consumă în spaţiile respective;
În conformitate cu prevederile art.6, alin. (2) din Anexa 3 la H.G.
531/2021, pentru o perioadă de 14 zile activitatea restaurantelor şi a
cafenelelor din interiorul hotelurilor, pensiunilor sau altor unităţi de cazare
este permisă fără a depăşi 30% din capacitatea maximă a spaţiului şi în
intervalul orar 06,00 – 22,00;
în conformitate cu prevederile art.6, alin. (6) din Anexa 3 la H.G.
531/2021 prepararea, comercializarea şi consumul produselor alimentare şi
băuturilor alcoolice şi nealcoolice sunt permise în spaţiile special destinate
dispuse în exteriorul clădirilor, în aer liber, cu asigurarea unei distanţe de
minimum 2 metri între mese şi participarea a maximum 6 persoane la o
masă, dacă sunt din familii diferite şi cu respectarea măsurilor de protecţie
sanitară;
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În conformitate cu prevederile art. 10, alin. (4) din Anexa 3 la H.G.
531/2021, pentru o perioada de 14 zile activitatea cu publicul a operatorilor
economici licenţiaţi în domeniul jocurilor de noroc este permisă fără a depăşi
30% din capacitatea maximă a spaţiului;
Instituţiile cu atribuţii în prevenirea şi combaterea pandemiei cu
COVID-19 îşi vor intensifica măsurile de supraveghere şi control pe teritoriul
respectivelor localităţi.
ART.3. Pentru unităţile administrativ teritoriale cu incidenţa cumulată a cazurilor în
ultimele 14 zile mai mare de 4 la 1.000 de locuitori și mai mică de 7,5 la 1.000 de locuitori la
data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, 13.05.2021 se pun în aplicare următoarele măsuri
din H.G. 531/2021:
(1) Se interzice circulaţia persoanelor în afara locuinţei/gospodăriei în zilele de vineri,
sâmbătă și duminică în intervalul orar 20,00-5,00, cu următoarele excepţii:
a) deplasarea în interes profesional, inclusiv între locuinţă/gospodărie şi locul/locurile de
desfăşurare a activităţii profesionale şi înapoi;
b) deplasarea pentru asistenţă medicală care nu poate fi amânată şi nici realizată de la
distanţă, precum şi pentru achiziţionarea de medicamente;
c) deplasări în afara localităţilor ale persoanelor care sunt în tranzit sau efectuează călătorii al
căror interval orar se suprapune cu perioada interdicţiei, cum ar fi cele efectuate cu avionul,
trenul, autocare sau alte mijloace de transport de persoane, şi care poate fi dovedit prin bilet
sau orice altă modalitate de achitare a călătoriei;
d) deplasarea din motive justificate, precum îngrijirea/însoţirea copilului, asistenţa
persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilităţi ori decesul unui membru de familie;
(2) Se instituie obligaţia pentru operatorii economici care desfăşoară activităţi de
comerţ/prestări de servicii în spaţii închise şi/sau deschise, publice şi/sau private, să îşi
organizeze şi să îşi desfăşoare activitatea în zilele de vineri, sâmbătă și duminică în intervalul
orar 5,00-18,00.
(3) Pentru verificarea motivului deplasării în interes profesional, prevăzut la art.3 alin. (1)
lit. a. persoanele sunt obligate să prezinte, la cererea personalului autorităţilor abilitate,
legitimaţia de serviciu sau adeverinţa eliberată de angajator ori o declaraţie pe propria
răspundere, completată în prealabil( anexă la prezenta hotărâre).
(4) Pentru verificarea motivului deplasării în interes personal, prevăzut la art. 3 alin. (1) lit.b.
şi d. persoanele sunt obligate să prezinte, la cererea personalului autorităţilor abilitate, o
declaraţie pe propria răspundere, completată în prealabil ( anexă la prezenta hotărâre).
ART.4. Pentru unităţile administrativ teritoriale cu incidenţa cumulată a cazurilor în
ultimele 14 zile mai mare de 7,5 la 1.000 de locuitori la data intrării în vigoare a prezentei
hotărâri, 13.04.2021 se pun în aplicare următoarele măsuri din H.G. 531/2021:
(1) Se interzice circulaţia persoanelor în afara locuinţei/gospodăriei în intervalul orar 20,005,00, cu următoarele excepţii:
a) deplasarea în interes profesional, inclusiv între locuinţă/gospodărie şi locul/locurile de
desfăşurare a activităţii profesionale şi înapoi;
b) deplasarea pentru asistenţă medicală care nu poate fi amânată şi nici realizată de la
distanţă, precum şi pentru achiziţionarea de medicamente;
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c) deplasări în afara localităţilor ale persoanelor care sunt în tranzit sau efectuează călătorii al
căror interval orar se suprapune cu perioada interdicţiei, cum ar fi cele efectuate cu avionul,
trenul, autocare sau alte mijloace de transport de persoane, şi care poate fi dovedit prin bilet
sau orice altă modalitate de achitare a călătoriei;
d) deplasarea din motive justificate, precum îngrijirea/însoţirea copilului, asistenţa
persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilităţi ori decesul unui membru de familie;
(2) Se instituie obligaţia pentru operatorii economici care desfăşoară activităţi de
comerţ/prestări de servicii în spaţii închise şi/sau deschise, publice şi/sau private, să îşi
organizeze şi să îşi desfăşoare activitatea în intervalul orar 5,00-18,00.
(3) Pentru verificarea motivului deplasării în interes profesional, prevăzut la art.4 alin. (1)
lit. a. persoanele sunt obligate să prezinte, la cererea personalului autorităţilor abilitate,
legitimaţia de serviciu sau adeverinţa eliberată de angajator ori o declaraţie pe propria
răspundere, completată în prealabil( anexă la prezenta hotărâre).
(4) Pentru verificarea motivului deplasării în interes personal, prevăzut la art. 4 alin. (1) lit.
b. şi d. persoanele sunt obligate să prezinte, la cererea personalului autorităţilor abilitate, o
declaraţie pe propria răspundere, completată în prealabil (anexă la prezenta hotărâre).
ART.5. (1) Prin excepţie de la prevederile art.3 alin. (2) şi art.4 alin. (2) unităţile
farmaceutice, benzinăriile, operatorii economici cu activitate de livrare la domiciliu, precum
şi operatorii economici din domeniul transportului rutier de persoane care utilizează
autovehicule cu capacitate mai mare de 9 locuri pe scaune, inclusiv locul conducătorului
auto, şi cei din domeniul transportului rutier de mărfuri care utilizează autovehicule cu masa
maximă autorizată de peste 2,4 tone îşi pot desfăşura activitatea în regim normal de muncă,
cu respectarea normelor de protecţie sanitară.
ART.6. Măsurile instituite în unităţile administrativ teritoriale prevăzute la art. 3 nu se
mai aplică dacă incidenţa cumulată la 14 zile este mai mică sau egală cu 3,5/1000 de
locuitori, iar cele instituite în unităţile administrativ teritoriale prevăzute la art. 4 nu se mai
aplică dacă incidenţa cumulată la 14 zile este mai mică sau egală cu 7/1000 de locuitori.
ART.7. Se suspendă activitatea operatorilor economici desfășurată în spații închise în
domeniul sălilor de sport/fitness, în localitățile în care incidența cumulată a cazurilor în
ultimele 14 zile este mai mare de 4 la 1.000 de locuitori. Aplicabilitatea măsurii încetează când
rata de incidență este mai mică sau egală cu 3,5 la 1.000 de locuitori.
ART.8. (1) În toate localităţile se permite circulaţia persoanelor în afara
locuinţei/gospodăriei, în data de 13 mai, în intervalul orar 02,00-05,00 pentru deplasarea şi
participarea la sărbătoarea religioasă a credincioşilor musulmani Ramazan Bayram.
ART.9. (1) Dacă incidenţa cumulată a cazurilor la nivelul unităţilor administrativ
teritoriale se menţine în cele 48 de ore la nivelul celor patru praguri (între 1,5 şi 3/1000 de
locuitori; peste 3/1000 de locuitori; între 4 şi 7,5/1000 de locuitori şi peste 7,5/1000 de
locuitori), punerea în aplicare a măsurilor menţionate la art. 1, 2, 3 şi 4 se va face conform
situaţiei de la sfârşitul celor 48 de ore, situaţie actualizată prin grija Centrului Judeţean de
Coordonare şi Conducere a Intervenţiei;
(2) Dacă incidenţa cumulată a cazurilor la nivelul unităţilor administrativ teritoriale
fluctuează în cele 48 de ore, la nivelul celor patru praguri (între 1,5 şi 3/1000 de locuitori;
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peste 3/1000 de locuitori; între 4 şi 7,5/1000 de locuitori şi peste 7,5/1000 de locuitori),
măsurile se vor aplica prin hotărâre a Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Sibiu.
ART.10. (1) Începând cu data de 13 mai 2021 vor fi puse în aplicare măsurile stabilite prin
H.G. 531/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României, precum şi stabilirea
măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor
pandemiei de COVID-19 prin raportarea la rata de incidenţă cumulată a fiecărei unităţi
administrativ teritoriale, potrivit anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre;
(2) La atingerea pragurilor ratei de incidenţă cumulată la nivelul celor două praguri
(între 1,5 şi 3/1000 de locuitori; peste 3/1000 de locuitori), măsurile se aplica pentru o
perioada de 14 zile. Chiar dacă într-o unitate administrativ teritorială rata de incidenţă scade
sub pragul conform căruia sunt aplicate măsuri pentru perioada de 14 zile, acestea rămân în
vigoare până la încheierea perioadei de 14 zile.
(3) În cazul în care rata de incidenţă creşte din nou, depăşind unul dintre cele 2
praguri (între 1,5 şi 3/1000 de locuitori; peste 3/1000 de locuitori), se vor aplica la 48 de ore
măsurile aferente noii rate de incidenţă, înainte de încheierea celor 14 zile, conform art. 9.
ART. 11. Prezenta hotărâre se transmite membrilor Comitetului Judeţean pentru Situaţii de
Urgenţă Sibiu şi Comitetelor Locale pentru Situaţii de Urgenţă, prin grija Secretariatului
Tehnic Permanent al Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Sibiu şi se va publica pe
site-ul Instituţiei Prefectului Judeţul Sibiu şi pe site-ul Inspectoratului pentru Situaţii de
Urgenţă ,,Cpt. Dumitru Croitoru” al judeţului Sibiu.
Preşedintele
Comitetului Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă al Judeţului Sibiu
PREFECT,
Mircea – Dorin CREŢU
Contrasemnează
Secretariat Tehnic Permanent
Plutonier adjutant,
Valentin LARIE
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Anexa nr. 1 la Hotărârile CJSU nr. 44/12.05.2021 și 47/15.05.2021
Actualizată 18.05.2021

SITUAŢIA RATEI DE INCIDENŢĂ, LA 1000 DE LOCUITORI, LA
NIVELUL UNITĂŢILOR ADMINISTRATIV TERITORIALE DIN JUDEŢUL
SIBIU

Rata de incidenţă
cumulată a cazurilor
în ultimele 14 zile la
1000 de locuitori

Unitatea
administrativ
teritorială

Incidenţa peste 3‰
locuitori

Slimnic
Cristian

Data la care s-a depăşit Aplicarea măsurilor
din H.G. nr.
pragul de incidenţă
531
și
550/2021 se face
cumulată a cazurilor în
din :
ultimele 14 zile
03.05.2021
08.05.2021

06.05.-19.05.2021
08.05.-21.05.2021

