
HOTARAREA NR. 79 
de modiftcare ~f completare a masurilor preva:z:ute 1n Anexa la H.C.J.S.U. nr. 67/12.05.2021 

fomitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta Covasna, 
lntrunit 1n ~edin~a extraordinara in data de 15 mai 2021, 
Avand in vedere prevederile: 
- H.G. nr. 550/14.05.2021 pentru modificarea ~i completarea anexelor nr. 2 ~i 3 la 

Hotararea Guvernului nr. 53112.021 prlvind prelungirea starii de alerta pe teritoriul Romaniei 
incepand cu data de 13 mai 2021, precum ~i stabilirea masurilor care se aplica pe durata acesteia 
pentru prevenirea ~i combaterea efectelor pandemiei de COVID-19; 

• H.G. nr.531/10.05.2021 privind prelungirea starii de alerta pe teritoriul Romaniei incepand 
cu data de 13 mai 2021, precum ~i stabilirea masurilor care se aplica pe durata acesteia pentru 
prevenirea ~i combaterea efectelor pandemiei de COVID-19; 

• Legii nr. 136/2020 republicata, privind instituirea unor masuri in domeniul sanatatii 
publice 1n situatii de rise epidemiologic ~i biologic; 

• Legii nr. 55/2020 privind unele masuri pentru prevenirea ~i combaterea efectelor 
pandemiei de COVID-19; 

• H.G. nr. 557/2016 privind managementul tipurilor de rise; 
· O.U.G. nr. 21/2004 privind Sistemul National de Managementul Situa\iilor de urgenta, 

aprobata cu modificari ?i completari prin Legea nr.15/2005, cu modificarile ?i completarile 
ulterioare; 

Comitetul Jude~ean pentru Situa~ii de Urgen~a adopta prezenta 

HOTARARE 

Art.1 lncepand cu data de 15.05.2021, la nivelul judetului Covasna, anexa la H.C.J.S. U. 
nr. 67/12.05.2021 se modifica dupa cum urmeaza: 

1. Yn spaµile publice, piete, targuri, balciuri, talciocuri, statii pentru transportul in comun, 
spatiile comerciale, mijloacele de transport 1n comun ~i la locul de munca, precum ~i 1n alte zone 
cu potential de aglomerare, se poate institui obligativitatea purtarii ma~tii de protectie, astfel 
1ncat sa acopere nasul ~i gura, 'in conditiile stabilite prin ordinul comun al ministrului sanatatii ~i al 
ministrului afacerilor interne. 

2. Tn spatiile deschise competitiile sportive se pot desfa~ura cu participarea spectatorilor 
pana la 25% din capacitatea maxima a spatiului. Participarea este permisa doar pentru persoanele 
care sunt vaccinate 1mpotriva virusului SARS-CoV-2 pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea 
schemei complete de vaccinare, persoanele care prezinta rezultatul negativ al unui test RT-PCR nu 
mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid nu mai vechi de 
24 de ore, 1n condi\iile stabilite prin ordinul comun al ministrului tineretului ~i sportului ~i al 
ministrului sanatatii. 

3. Competiiiile sportive se pot desfa~ura cu participarea spectatorilor peste 25% din 
capacitatea maxima a spatiului doar ca evenimente test/pilot, cu aprobarea Comitetului National 
pentru Situatii de Urgen\a, pe baza propunerii Ministerului Tineretului ~i Sportului ~i cu avizul 



Ministerului Sanatatii. Participarea este permisa doar pentru persoanele care sunt vaccinate 
1mpotriva virusului SARS-CoV-2 pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de 
vaccinare, persoanele care prezinta rezultatul negativ al unui test RT-PCR nu mai vechi de 72 de 
ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid nu mai vechi de 24 de ore, 1n 
condi~ile stabilite prin ordinul comun al ministrului tineretului ~i sportului ~i al ministrului 
sanatatii. 

4. Persoanele fizice sunt obligate sa faca dovada sltuatiilor prevazute la pct. 2 ~i 3 prin 
prezentarea documentelor care atesta aceste situatii, pe suport hartie sau 1n format electronic. 

5. La nivelul localitatilor unde incidenta curnulata la 14 zile este mai mica sau egala cu 
3/1.000 de locuitori, organizarea ~i desfa~urarea de tipul drive-in sunt permise nurnai daca 
ocupantii unui autovehicul sunt membrii aceleia~i familii sau reprezinta grupuri de pana la 4 
persoane, iar organizarea ~i desfa~urarea 1n aer liber a spectacolelor, concertelor, festivalurilor 
publice ~i private sau a altar evenimente culturale sunt permise numai cu participarea a eel mult 
500 de spectatori, cu· asigurarea unei suprafefe de 2 mp pentru fiecare persoana, precum ~i cu 
purtarea ma~tii de proteqie. Participarea este permisa doar pentru persoanele care sunt vaccinate 
tmpotriva virusului SARS-CoV-2 pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de 
vaccinare, persoanele care prezinta rezultatul negativ al unui test RT-PCR nu mai vechi de 72 de 
ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid nu mai vechi de 24 de ore, 'in 
conditiile stabilite prin ordinut comun al ministrului culturii ~; al ministrului sanatatii, persoanele 
fiind obligate sa faca dovada prin prezentarea documentelor care atesta aceste situaµi pe suport 
hartie sau 1n format electronic. Activitaµle sunt interzise la nivelul localitatilor unde incidenta 
cumulata la 14 zile este mai mare de 3/ 1.000 de locuitori. 

6. Se permite organizarea de cursuri de instruire ~i workshopuri pentru adulti, inclusiv 
cele organizate pentru implementarea proiectelor finantate din fonduri europene, cu un numar de 
participanti de maximum 50 de persoane in inte1ior ~i de maximum 200 de persoane 'in exterior, 
cu asigurarea unei suprafete de 2 mp pentru fiecare persoana, cu respectarea normelor de 
sanatate publica stabilite 1n ordinul ministrului sanatatii, daca incidenta cumulata la 14 zile din 
localitate este mai mica sau egala cu 3/1.000 de locuitori. 

7. Punctul 27 din Anexa la H.C.J.S.U. nr. 67/2021 se abroga. 

8. Pct. 30 din Anexa la H.C.J.S.U. nr. 67 /2021 se modifica dupa cum urrneaza: 
"Sunt exceptate de la interdictiile prevazute la pct. 28 ~i 29, deplasarile efectuate 

pentru urmatoarele motive: 
a) deptasarea 1n interes profesional, inclusiv 1ntre locuinta/gospodarie ~i locul/locurite 

de desfa~urare a activitatii profesionale ~i 'inapoi; 

b) deptasarea pentru asistenta medicala care nu poate fi amanata ~i nici realizata de 
la distanta, precum ~i pentru achizitionarea de medicamente; 

c) deplasari 1n afara localitatilor ale persoanelor care sunt ,n tranzit sau efectueaza 
calatorii al caror interval orar se suprapune cu perioada interdiqiei, cum ar fi cele efectuate cu 
avionul, trenul, autocare sau alte mijloace de transport de persoane ~i care poate fi dovedit prin 
bilet sau orice alta modalitate de achitare a calatoriei; 

d) deplasarea din motive justificate, precum 1ngrijirea/lnsotirea copilului, asistenta 
persoanelor varstnice, bolnave sau cu dizabilitati ori deces al unui membru de familie". 

9. Pentru verificarea motivului deplasarii 1n interes profesional, prevazut la pct. 30 lit. a) 
din aceea~i anexa, persoanele sunt obligate sa prezinte, la cererea personalului autoritatilor 
abilitate, legitimatia de serviciu sau adeverinta eliberata de angajator ori o declaratie pe propria 
raspundere, completata 1n prealabil. 

10. Pentru verificarea motivului deplasarii 'in interes personal, prevazut la pct. 30 lit. b)-



d) din aceea~i anexa, persoanele sunt obligate sa prezinte, la cererea personalului autorita~ilor 
abilitate, o declara\ie pe propria raspundere, completata in prealabil. 

11. Activitatea cu publicul a operatorHor economici care desf~aara activita~i de 
preparare, comercializare $i consum al produselor alimentare ~i/sau bauturilor alcoolice ~i 
nealcoalice, de tipul restaurantelor ~i cafenelelor, m interiorul ctadiritor, precum ~i la terase este 
permisa fara a depa➔i 50% din capacitatea maxima a spatiului ~i in intervalul orar 5,00-24,00, 1n 
localftatile unde incidenta cumulata la 14 zile este mai' midi sau egala cu 3/1.000 de locuitari ~i 
este interzisa la depa~irea incidentei de 3/1.000 de locuitori. 

12. Activitatea cu publicul a operatorilor economid care desfa~oara activitati de 
preparare, comercializare ~i consum al produselor alimentare ~i/sau bauturilor alcoolice ~i 
nealcoolice, de tipul restaurantetor ~i cafenelelor, 1n interiorul cladirilor, precum ~i la terase este 
permisa fara a depa~i 70% din capacitatea maxima a spatiului ~i 1n intervalul orar 5,00- 24,00, 'in 
localita\ile unde incidenta cumulata la 14 zile este mai mica sau egala cu 3/1.000 de locuitori dadi. 
toate persoanele sunt vaccinate 1mpotriva virusului SARS-CoV-2 pentru care au trecut 10 zile de la 
finalizarea schernei complete de vaccinare, prezinta rezultatul negativ al unui test RT-PCR nu mai 
vechi de 72 de ore sau prezinta rezuttatul negativ certificat al unui test antigen rapid nu mai 
vechi de 24 de ore. 

13. Activitatea restaurantelor ~i a caf eneletor din interiorul hotelurilor, pensiunilor sau 
altar unita~i de cazare, precum ~i la terasele acestora este permisa fara a depa~ 50% din 
capacitatea maxima a spa;iului ~i 'in intervalul orar 5,00-24,00, in localitatile unde incidenta 
cumulata la ·14 zile este mai mica sau egala cu 3/1.000 de locuitori , ~i doar pentru persoanele 
cazate 1n cadrul acestor unitati, 1n locatita\ile unde este depa~ita incidenta de 3/1 .000 de locuitori 
in ultimele14 zile. 

14. Activitatea restaurantelor ~i a cafenelelor din interiorul hotelurilor, pensiunilor sau 
altar unitati de cazare, precum ~i la terasele acestora este permisa fiira a depa~1 70% din 
capacitatea maxima a spa\iului ~i in intervalul orar 5,00 --24,00, 10 localidi1He unde inciden\a 
cumulata la 14 zile este mai midi sau egala cu 3/1.000 de locuitori daca toate persoanele sunt 
vaccinate 1mpotriva virusului SARS-CoV·2 pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei 
complete de vaccinare, prezinta rezultatul negativ al unui test RT-PCR nu mai vechi de 72 de ore 
sau prezinta rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid nu mai vechi de 24 de ore. 

15. Persoanele fizice sunt obligate sa faca dovada situa\iilor prevazute la pct. 12 ~i 14 
prin prezentarea documentelor care atesta aceste situatii pe suport hartie sau in format 
electronic. 

16. Masurile prevazute la pct. 11, 12, 13 ~i 14 se aplica ~i operatorilor economici care 
desfa~oara activita\i 1n spatiile publice inchise care au un acoperi?, plafon sau tavan ~i care sunt 
delimitate de eel pu\in 2 pere~i, indiferent de natura acestora sau de caracterul temporar sau 
permanent. 

17. Nu este permisa activitatea 'in cluburi ~i discoteci. 

18 .. Punctele 45 ~i 46 din Anexa la H.C.J.S.U. nr. 67/2021 se abroga. 

19. UnitatHe farmaceutice, benzinariile, operatorii economici cu activitate de livrare la 
domiciliu, precum ~i operatorii economici din domeniul transportului rutier de persaane ~i rutier 
de marfuri i~i pot desfi~~ura activitatea 1n regim normal de munca, cu respectarea normelor de 
protectie sanitara. 



20. In interiorul centrelor comerciale 1n care 'i~i desfa~oara activitatea mai multi operatori 
economici nu se permit exploatarea locurilor de joaca, a salilor de jocuri, nici activitatea 
cluburilor ~ discotecilor. 

21. se suspenda activitatea operatorilor economici desfa~urata 1n spa~ii 1nchise in 
urmatoarele domenii: activita~i 1n piscine lnterioare, locuri de joaca ~i sali de jocuri. 

22. Activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfa~oara activitatea 1n spa~ii 
'inchise 1n domeniul salllor de sport ~i/sau fitness este permisa fara a depa~i 50% din capacitatea 
maxima a spatiului 1n localitaiile unde inciden;a cumulata la 14 zile este mai mica sau egala cu 
3/1.000 de locuitori, cu asigurarea unei suprafete de minimum 7 mp pentru fiecare persoana. 

23. Activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfa~oara activitatea 1n spa\ii 
fochise in domeniul salilor de sport ~i/sau fitness este permisa fara a depa~i 70% din capacitatea 
maxima a spatiului in localitaWe unde incidenta cumulata la 14 zile este mai mica sau egala cu 
3/1 .000 de locuitori, cu asigurarea unei suprafete de minimum 4 mp pentru fiecare persoana, dadi 
toate persoanele sunt vaccinate 1mpotriva virusului SARS-CoV-2 pentru care au trecut 10 zile de la 
finalizarea schemei complete de vaccinare. Persoanele fizice sunt obligate sa faca. dovada prin 
prezentarea documentelor care atesta aceste situatii pe suport hartie sau in format electronic. 

24. Activitatea cu publicul a operatorilor economici licentiati 1n domeniul jocurilor de 
noroc este permisa fara a depa~ 50% din capacitatea maxima a spatiului 1n localitaWe unde 
incidenta cumulata la 14 zile este mai mica sau egala cu 3/1 .000 de locuitori ~i este interzisa la 
depa~irea incidentei de 3/1.000 de locuitori. 

Art.2 Prin grija Secretariatului Tehnic Permanent, prezenta Hotarare va fi comunicata 
membrilor Comitetuluf ~i va fi postata pe site-ul lnstitutiei Prefectului - Judetul Covasna la adresa 
www.cv.prefectura.mai.gov.ro - Activitati/Situa~ii de Urgenta. 

PRE~EDINTE C.J.S.U. COVAS 
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