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INFORMARE 

ACTE NORMATIVE ADOPTATE ÎN APLICAREA 

DECRETULUI PENTRU INSTITUIREA STĂRII DE ALERTĂ 

 

16 noiembrie 2020 

 √ORDINUL şefului Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă nr. 4659941 din 15 
noiembrie 2020 privind instituirea carantinei zonale în satele Valea Mare, Valea Caselor şi 
Gârleni din comuna Valea Mare, judeţul Dâmboviţa, publicat in Monitorul Oficial 
1085/15.11.2020 

Art. 1 

(1)Se instituie măsura de carantină zonală, începând cu data de 16.11.2020, ora 5,00, pentru 
o perioadă de 14 zile, pentru satele Valea Mare, Valea Caselor şi Gârleni din comuna Valea 
Mare, judeţul Dâmboviţa. 

(2)Perimetrul vizat de măsura prevăzută la alin. (1) este delimitat de următoarele 
coordonate geografice: 

A.Satul Valea Mare: 

1. 44°47'08.01228''N 25°14'23.98520''E 

2. 44°46'48.17633''N 25°14'37.92369''E 

3. 44°46'41.91804''N 25°14'34.09868''E 

4. 44°46'28.09760''N 25°14'55.37317''E 

5. 44°46'13.25943''N 25°15'06.74264''E 

6. 44°46'05.68387''N 25°14'50.63475''E 

7. 44°46'07.89115''N 25°14'46.00591''E 

8. 44°46'06.09380''N 25°14'15.45699''E 

9. 44°46'13.31026''N 25°13'47.88380''E 

10. 44°46'55.30515''N 25°13'13.31952''E 

11. 44°46'51.00568''N 25°14'14.39990''E 

12. 44°47'08.00103''N 25°14'23.66622''E 

13. 44°47'07.71110''N 25°14'23.50812''E 

B.Satul Valea Caselor: 

1. 44°48'48.66759''N 25°14'56.11961''E 
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2. 44°48'26.92230''N 25°15'00.34485''E 

3. 44°47'55.92983''N 25°15'06.36567''E 

4. 44°47'23.03675''N 25°14'31.34535''E 

5. 44°47'08.00103''N 25°14'23.66622''E 

6. 44°47'23.50380''N 25°14'06.47953''E 

7. 44°47'46.06140''N 25°14'15.09706''E 

8. 44°48'09.11197''N 25°14'36.02184''E 

9. 44°48'29.48302''N 25°14'45.53160''E 

C.Satul Gârleni: 

1. 44°48'22.50039''N 25°15'22.01064''E 

2. 44°48'06.56471''N 25°15'31.19742''E 

3. 44°47'32.93786''N 25°15'28.21630''E 

4. 44°47'56.51845''N 25°15'09.60197''E 

5. 44°48'10.46786''N 25°15'08.64809''E. 

Art. 2 

Este strict interzisă intrarea/ieşirea din zonele carantinate prin alte zone şi căi de acces decât 
cele deschise circulaţiei publice de pe drumurile naţionale, judeţene, comunale şi forestiere. 

Art. 3 

Circulaţia şi staţionarea în spaţii publice a persoanelor sunt interzise, cu excepţia motivelor 
bine justificate, pe baza declaraţiei pe proprie răspundere, legitimaţiei de serviciu sau a 
adeverinţei eliberate de angajator. 

Art. 4 

Se instituie următoarele măsuri obligatorii pentru toate persoanele care se află permanent 
sau tranzitează zonele menţionate la art. 1: 

1.identificarea tuturor persoanelor cu domiciliul, reşedinţa ori adresa declarată în zona 
menţionată la art. 1 alin. (2) şi introducerea acestora în bazele de date dedicate; 

2.limitarea la maximum a deplasării persoanelor şi monitorizarea permanentă a respectării 
acestei măsuri. Ieşirea persoanelor din locuinţă este permisă doar pe bază de declaraţie pe 
propria răspundere, legitimaţie de serviciu sau adeverinţă eliberată de angajator, după caz; 

3.în intervalul orar 5,00-23,00, în interiorul zonei menţionată la art. 1 alin. (2) se interzice 
circulaţia tuturor persoanelor în afara locuinţei/gospodăriei, cu următoarele excepţii: 
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a)deplasarea în interes profesional, inclusiv între locuinţă, gospodărie şi locul/locurile de 
desfăşurare a activităţii profesionale şi înapoi; 

b)deplasarea pentru asigurarea de bunuri care acoperă necesităţile de bază ale persoanelor 
şi animalelor de companie/domestice, precum şi bunuri necesare desfăşurării activităţii 
profesionale; 

c)deplasarea pentru asistenţă medicală care nu poate fi amânată şi nici realizată de la 
distanţă; 

d)deplasările scurte, în apropierea locuinţei/gospodăriei, legate de activitatea fizică 
individuală a persoanelor (cu excluderea oricăror activităţi sportive de echipă), precum şi 
pentru nevoile animalelor de companie/domestice; 

e)deplasarea în scopul donării de sânge, la centrele de transfuzie sanguină; 

f)deplasarea în scop umanitar sau de voluntariat; 

g)deplasarea pentru realizarea de activităţi agricole; 

h)deplasarea producătorilor agricoli pentru comercializarea de produse agroalimentare; 

i)îngrijirea sau administrarea unei proprietăţi din altă localitate, eliberarea de documente 
necesare pentru obţinerea unor drepturi; 

j)participarea la programe sau proceduri în centrele de tratament; 

k)pentru achiziţia, service-ul, efectuarea ITP sau alte operaţiuni de întreţinere a vehiculelor, 
activităţi care nu pot fi efectuate în localitatea de domiciliu; 

l)alte motive justificative precum: îngrijirea/însoţirea copiilor/membrilor de familie, îngrijirea 
unei rude/afin sau a unei persoane aflate în întreţinere, asistenţa persoanelor vârstnice, 
bolnave sau cu dizabilităţi ori decesul unui membru de familie; 

m)servicii de îngrijire personală; 

n)revenirea persoanelor la domiciliu din călătorii al căror interval orar se suprapune cu 
perioada interdicţiei cum ar fi cele efectuate cu avionul, trenul, autocare sau alte mijloace de 
transport persoane şi care poate fi dovedită prin bilet sau orice altă modalitate de achitare a 
călătoriei; 

o)participarea la activităţi religioase; 

4.în intervalul orar 23,00-5,00, circulaţia persoanelor în afara locuinţei/gospodăriei este 
permisă numai pentru motivele prevăzute la pct. 3 lit. a), c), d), l) şi n); 

5.în/din zona menţionată la art. 1. alin. (2) este permisă intrarea/ieşirea pentru: 

a)transportul de marfă indiferent de natura acestuia, al materiilor prime şi resurselor 
necesare desfăşurării activităţilor economice în localitatea carantinată, precum şi pentru 
aprovizionarea populaţiei; 
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b)persoanele care nu locuiesc în zona carantinată, dar care desfăşoară activităţi economice 
sau în domeniul apărării, ordinii publice, securităţii naţionale, sanitar, veterinar, situaţiilor de 
urgenţă, administraţiei publice, asistenţei şi protecţiei sociale, judiciare, serviciilor de utilitate 
publică, agriculturii, comerţului şi alimentaţiei publice, comunicaţiilor şi transporturilor; 

c)persoanele care locuiesc în zona carantinată şi desfăşoară activitatea profesională în afara 
zonei carantinate; 

d)persoanele care realizează activităţi agricole sau pentru comercializarea de produse 
agroalimentare; 

e)persoane care au domiciliul în zona carantinată şi care urmează cursurile unor unităţi de 
învăţământ din alte unităţi administrativ-teritoriale pentru care nu sunt dispuse măsuri de 
carantină zonală; 

f)deplasarea din alte motive justificate, precum îngrijirea/însoţirea copiilor/membrilor de 
familie, îngrijirea unei/unui rude/afin sau a unei persoane aflate în întreţinere, asistenţa 
persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilităţi, decesul unui membru de familie, obţinerea 
unor documente de identitate, paşapoarte, pentru înmatriculări autovehicule, pentru 
examinare în vederea obţinerii permisului auto; 

g)deplasarea pentru asistenţă medicală care nu poate fi amânată şi nici realizată de la 
distanţă; 

h)urgenţe medicale; 

6.pentru verificarea motivului deplasării în interes profesional, persoanele sunt obligate să 
prezinte, la cererea personalului autorităţilor abilitate, legitimaţia de serviciu, documente din 
care să reiasă calitatea de elev/student, adeverinţa eliberată de angajator sau o declaraţie pe 
propria răspundere; 

7.pentru verificarea motivului deplasării în interes personal, persoanele sunt obligate să 
prezinte, la cererea personalului autorităţilor abilitate, o declaraţie pe propria răspundere, 
completată în prealabil; 

8.declaraţia pe propria răspundere trebuie să cuprindă numele şi prenumele, data naşterii, 
adresa locuinţei/gospodăriei/locului activităţii profesionale, motivul deplasării dintre cele 
prevăzute la art. 4 pct. 3, data completării şi semnătura; 

9.în interiorul localităţilor se interzice circulaţia persoanelor în grupuri pietonale mai mari de 
6 persoane care nu aparţin aceleiaşi familii, precum şi formarea unor asemenea grupuri; 

10.se permite tranzitarea satelor Valea Mare, Valea Caselor şi Gârleni din comuna Valea Mare 
de către persoanele care nu au domiciliul pe raza acestora, fiind interzisă oprirea în satele 
menţionate; 

11.prin grija administraţiei publice locale şi a Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Dâmboviţa 
se vor stabili căile de circulaţie prin care se poate tranzita zona respectivă şi aducerea acestora 
la cunoştinţa populaţiei; 
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12.slujbele religioase cu caracter colectiv se pot oficia în lăcaşurile de cult, fără accesul 
publicului, putând fi transmise în mass-media sau online; 

13.slujbele religioase cu caracter privat (botezuri, cununii, înmormântări) se pot oficia în 
lăcaşurile de cult, cu participarea a maximum 16 persoane (numărul ce include şi persoanele 
care oficiază slujba religioasă); 

14.este permis accesul credincioşilor în lăcaşurile de cult pentru rugăciuni cu caracter 
individual, astfel încât să fie asigurată o suprafaţă minimă de 4 mp pentru fiecare persoană şi 
o distanţă de minimum 2 m între persoane; 

15.slujbele religioase se vor oficia în aer liber şi se vor desfăşura cu menţinerea distanţei de 
1,5 m între persoane; 

16.la toate slujbele religioase trebuie respectate regulile de protecţie sanitară stabilite prin 
Ordinul comun al ministrului sănătăţii şi al ministrului afacerilor interne, emis în temeiul art. 
45 şi al art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările şi completările ulterioare; 

17.se instituie obligativitatea purtării măştii de protecţie, astfel încât să acopere nasul şi gura, 
pentru toate persoanele care au împlinit 5 ani, prezente în spaţii publice închise şi deschise; 

18.controlul măsurilor privind limitarea deplasării persoanelor în/din satele Valea Mare, 
Valea Caselor şi Gârleni din comuna Valea Mare, judeţul Dâmboviţa, şi asigurarea ordinii 
publice se va realiza de către Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Dâmboviţa sau Inspectoratul 
de Jandarmi Judeţean Dâmboviţa, după caz. În vederea controlului respectării măsurilor 
privind limitarea deplasării persoanelor în/din satele propuse pentru carantinare se vor 
organiza filtre în următoarele puncte: 

a)intersecţia DN 7 cu DC 109; 

b)intersecţia DN 7 cu DJ 702 A; 

c)intersecţia DJ 702 A cu DC 110. 

Art. 5 

În zona prevăzută la art. 1. alin. (2) se interzic următoarele activităţi: 

1.organizarea de evenimente private (nunţi, botezuri, mese festive etc.) în spaţii închise şi 
deschise; 

2.organizarea de evenimente şi/sau activităţi private pentru copii în spaţii închise/deschise; 

3.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, inclusiv al teraselor, în interiorul şi exteriorul clădirilor; 

4.activitatea cu publicul a operatorilor economici licenţiaţi în domeniul jocurilor de noroc; 

5.activitatea cu publicul a structurilor de primire turistice, cu excepţia cazării persoanelor care 
efectuează deplasări în interes profesional; 
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6.organizarea şi desfăşurarea adunărilor publice organizate în baza Legii nr. 60/1991 privind 
organizarea şi desfăşurarea adunărilor publice, republicată; 

7.organizarea şi desfăşurarea activităţilor de tipul spectacolelor şi/sau concertelor; 

8.organizarea şi desfăşurarea activităţilor culturale, ştiinţifice, artistice sau de divertisment în 
spaţii închise sau deschise; 

9.toate activităţile şi competiţiile sportive, individuale sau colective, care se desfăşoară în 
spaţii închise sau deschise, cu excepţia celor profesioniste organizate de federaţiile de profil; 

10.organizarea pieţelor pentru produse nealimentare, a târgurilor, oboarelor, iarmaroacelor 
şi pieţelor de vechituri; 

11.desfăşurarea de reuniuni cu prilejul unor sărbători, aniversări, petreceri în spaţii închise 
şi/sau deschise, publice şi/sau private. 

Art. 6 

(1)Se limitează programul de lucru cu publicul al operatorilor economici care desfăşoară 
activităţi de comerţ/prestări de servicii în spaţii închise şi/sau deschise, publice şi/sau private, 
în intervalul orar 5,00-21,00. 

(2)Prin excepţie de la prevederile alin. (1), unităţile farmaceutice, benzinăriile şi operatorii 
economici cu activitate de livrare la domiciliu îşi pot desfăşura activitatea în regim normal de 
muncă, cu respectarea normelor de protecţie sanitară. 

(3)În intervalul orar 21,00-5,00 operatorii economici pot activa doar în relaţia cu operatorii 
economici cu activitate de livrare la domiciliu. 

(4)Se limitează numărul de persoane în incinta magazinelor astfel încât să fie respectate 
normele de distanţare fizică. 

Art. 7 

Operatorii economici care desfăşoară activităţi de transport persoane şi care tranzitează zona 
carantinată vor putea efectua opriri în staţiile proprii pentru urcarea sau coborârea 
călătorilor. Operatorii vor lua măsurile necesare pentru limitarea accesului în mijloacele de 
transport astfel încât să fie respectate măsurile de distanţare fizică. 

Art. 8 

Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Dâmboviţa va evalua şi prioritiza oportunitatea de 
testare a persoanelor şi va transmite solicitările de sprijin cu materiale sanitare şi personal de 
specialitate către Institutul Naţional de Sănătate Publică/Ministerul Sănătăţii. 

Art. 9 

(1)Nerespectarea măsurilor prevăzute de prezentul ordin atrage răspunderea disciplinară, 
civilă, contravenţională sau penală, în conformitate cu prevederile art. 64 din Legea nr. 
55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de 
COVID-19, cu modificările şi completările ulterioare. 
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(2)Sunt abilitate să verifice respectarea măsurilor de mai sus categoriile de personal 
prevăzute de art. 67 din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi 
combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările şi completările ulterioare. 

Art. 10 

Alte măsuri pentru prevenirea şi combaterea răspândirii SARS-CoV-2, precum şi pentru 
soluţionarea unor probleme deosebite pe perioada carantinei vor fi stabilite prin Centrul 
Judeţean de Coordonare şi Conducere a Intervenţiei Dâmboviţa. 

Art. 11 

Prezentul ordin se va transmite spre aplicare la Centrul Judeţean de Coordonare şi Conducere 
a Intervenţiei Dâmboviţa, care va asigura informarea preşedintelui Comitetului Judeţean 
pentru Situaţii de Urgenţă Dâmboviţa şi a Direcţiei de Sănătate Publică Dâmboviţa, şi spre 
informare la Institutul Naţional de Sănătate Publică, Ministerul Sănătăţii - Direcţia generală 
de asistenţă medicală, medicină de urgenţă şi programe de sănătate publică, Inspectoratul 
General al Poliţiei Române şi Inspectoratul General al Jandarmeriei Române. 

Art. 12 

Prevederile prezentului ordin au aplicabilitate din data de 16.11.2020, ora 5,00, pentru o 
perioadă de 14 zile, măsurile stabilite în aplicarea acestui ordin urmând a fi raportate până în 
data de 16.11.2020, ora 18,00, la Centrul Naţional de Coordonare şi Conducere a Intervenţiei. 

 

√ORDINUL şefului Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă nr. 4659942 din 15 
noiembrie 2020 privind prelungirea măsurii carantinei zonale pentru localităţile Groşi şi 
Satu Nou de Jos din comuna Groşi, judeţul Maramureş, publicat in Monitorul Oficial 
1085/15.11.2020 

Art. 1 

(1)Se prelungeşte măsura de carantină zonală, începând cu data de 16.11.2020, ora 8,00, 
pentru o perioadă de 14 zile, pentru localităţile Groşi şi Satu Nou de Jos din comuna Groşi, 
judeţul Maramureş. 

(2)Perimetrul vizat de măsura prevăzută la alin. (1) este delimitat de următoarele 
coordonate geografice: 

Localitatea Groşi 

latitudine 47.630895, longitudine 23.628165 DC 48 intrare Satu Nou de Sus 

latitudine 47.621976, longitudine 23.594066 intrare Satu Nou de Jos 

latitudine 47.605686, longitudine 23.593698 intrare Ocoliş 

latitudine 47.631556, longitudine 23.602778 intrare Baia Mare 

latitudine 47.619806, longitudine 23.629111 intrare Târgu Lăpuş. 



8 
 

Localitatea Satu Nou de Jos 

latitudine 47.609234, longitudine 23.545024 

latitudine 47.626956, longitudine 23.561308 

latitudine 47.617024, longitudine 23.584714. 

Art. 2 

Este strict interzisă intrarea/ieşirea din zona carantinată prin alte zone şi căi de acces decât 
cele deschise circulaţiei publice de pe drumurile naţionale, judeţene, comunale şi forestiere. 

Art. 3 

Circulaţia şi staţionarea în spaţii publice ale persoanelor sunt interzise, cu excepţia motivelor 
bine justificate, pe baza declaraţiei pe propria răspundere, legitimaţiei de serviciu sau a 
adeverinţei eliberate de angajator. 

Art. 4 

În zona prevăzută la art. 1 alin. (2) se instituie următoarele măsuri obligatorii pentru toate 
persoanele care se află permanent sau tranzitează zona menţionată la art. 1: 

1.identificarea tuturor persoanelor cu domiciliul, reşedinţa ori adresa declarată în zona 
menţionată la art. 1 alin. (2) şi introducerea acestora în bazele de date dedicate; 

2.limitarea la maximum a deplasării persoanelor şi monitorizarea permanentă a respectării 
acestei măsuri. Ieşirea persoanelor din locuinţă este permisă doar pe bază de declaraţie pe 
propria răspundere, legitimaţie de serviciu sau adeverinţă eliberată de angajator, după caz; 

3.în intervalul orar 6,00-22,00, în interiorul zonei menţionate la art. 1 alin. (2) se interzice 
circulaţia tuturor persoanelor în afara locuinţei/gospodăriei, 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 asigurarea de bunuri care acoperă necesităţile de bază ale persoanelor, 
precum şi bunuri necesare desfăşurării activităţii profesionale; 

c)deplasarea pentru asistenţă medicală care nu poate fi amânată şi nici realizată de la 
distanţă; 

d)deplasările scurte, în apropierea locuinţei/gospodăriei, legate de activitatea fizică 
individuală a persoanelor (cu excluderea oricăror activităţi sportive de echipă); 

e)deplasarea în scopul donării de sânge/plasmă la centrele de transfuzie sanguină; 

f)deplasarea în scop umanitar sau de voluntariat; 

g)deplasarea pentru realizarea de activităţi agricole; 

h)deplasarea producătorilor agricoli pentru comercializarea de produse agroalimentare; 
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i)îngrijirea sau administrarea unei proprietăţi din altă localitate, eliberarea de documente de 
identitate sau a celor necesare pentru obţinerea unor drepturi; 

j)participarea la programe sau proceduri în centrele de tratament; 

k)pentru achiziţia, service-ul, efectuarea ITP sau alte operaţiuni de întreţinere a vehiculelor, 
activităţi care nu pot fi efectuate în localitatea de domiciliu; 

l)alte motive justificative precum: îngrijirea/însoţirea copiilor/membrilor de familie; îngrijirea 
unei/unui rude/afin sau persoane aflate în întreţinere, asistenţa persoanelor vârstnice, 
bolnave sau cu dizabilităţi ori decesul unui membru de familie; 

m)participarea la activităţile religioase; 

4.în intervalul orar 22,00-6,00, circulaţia persoanelor în afara locuinţei/gospodăriei este 
permisă numai pentru motivele prevăzute la pct. 3 lit. a), c), d) şi l); 

5.în/din zona menţionată la art. 1 alin. (2) este permisă intrarea/ieşirea pentru: 

a)transportul de marfă, indiferent de natura acestuia, al materiilor prime şi resurselor 
necesare desfăşurării activităţilor economice în localitatea carantinată, precum şi pentru 
aprovizionarea populaţiei; 

b)persoanele care nu locuiesc în zona carantinată, dar care desfăşoară activităţi economice 
sau în domeniul apărării, ordinii publice, securităţii naţionale, sanitar, veterinar, situaţiilor de 
urgenţă, administraţiei publice locale, asistenţei şi protecţiei sociale, judiciare, serviciilor de 
utilitate publică, agriculturii, alimentaţiei publice, comunicaţiilor şi transporturilor; 

c)persoanele care locuiesc în zona carantinată şi desfăşoară activitatea profesională în afara 
zonei carantinate; 

d)persoanele care realizează activităţi agricole sau pentru comercializarea de produse 
agroalimentare; 

e)deplasarea din alte motive justificate, precum îngrijirea/însoţirea copiilor/membrilor de 
familie, îngrijirea unei/unui rude/afin sau a unei persoane aflate în întreţinere, asistenţa 
persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilităţi, decesul unui membru de familie; 

f)deplasarea pentru asistenţă medicală care nu poate fi amânată şi nici realizată de la distanţă; 

g)urgenţe medicale; 

6.pentru verificarea motivului deplasării în interes profesional, persoanele sunt obligate să 
prezinte, la cererea personalului autorităţilor abilitate, legitimaţia de serviciu, adeverinţa 
eliberată de angajator sau o declaraţie pe propria răspundere; 

7.pentru verificarea motivului deplasării în interes personal, persoanele sunt obligate să 
prezinte, la cererea personalului autorităţilor abilitate, o declaraţie pe propria răspundere, 
completată în prealabil; 
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8.declaraţia pe propria răspundere trebuie să cuprindă numele şi prenumele, data naşterii, 
adresa locuinţei/gospodăriei/locului activităţii profesionale, motivul deplasării dintre cele 
prevăzute la art. 4 pct. 3 şi pct. 5, data completării şi semnătura; 

9.se permite tranzitarea localităţilor Groşi şi Satu Nou de Jos de către persoanele care nu au 
domiciliul pe raza acestuia, fiind interzisă oprirea/staţionarea în localitate; 

10.prin grija administraţiei publice locale şi a Inspectoratului de Poliţie al Judeţului 
Maramureş se vor stabili căile de circulaţie pentru tranzitarea zonei respective şi aducerea la 
cunoştinţa populaţiei a acestora; 

11.slujbele religioase cu caracter colectiv se pot oficia în lăcaşurile de cult, fără accesul 
publicului, putând fi transmise în mass-media sau online; 

12.slujbele religioase cu caracter privat (botezuri, cununii, înmormântări) se pot oficia în 
lăcaşurile de cult, cu participarea a maximum 16 persoane (numărul ce include şi persoanele 
care oficiază slujba religioasă); 

13.este permis accesul credincioşilor în lăcaşurile de cult pentru rugăciuni cu caracter 
individual, astfel încât să fie asigurată o suprafaţă minimă de 4 mp pentru fiecare persoană şi 
o distanţă de minimum 2 m între persoane; 

14.slujbele religioase se vor oficia în aer liber şi se vor desfăşura cu menţinerea distanţei de 
1,5 m între persoane; 

15.la toate slujbele religioase trebuie respectate regulile de protecţie sanitară stabilite prin 
ordinul comun al ministrului sănătăţii şi al ministrului afacerilor interne, emis în temeiul art. 
45 şi al art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările şi completările ulterioare; 

16.controlul măsurilor privind limitarea deplasării persoanelor în/din localitatea Groşi şi satul 
aparţinător Satu Nou de Jos, judeţul Maramureş, şi asigurarea ordinii publice se vor realiza de 
către Inspectoratul de Jandarmi Judeţean "Pintea Viteazul" Maramureş sau Inspectoratul de 
Poliţie al Judeţului Maramureş, după caz. 

Art. 5 

În zona prevăzută la art. 1 alin. (2) se interzic următoarele activităţi: 

1.organizarea de evenimente private (nunţi, botezuri, mese festive etc.) în spaţii închise şi 
deschise; 

2.organizarea de evenimente şi/sau activităţi private pentru copii în spaţii închise, cum ar fi 
locuri de joacă, spaţii de tip after-school etc.; 

3.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, inclusiv al teraselor, în interiorul şi exteriorul clădirilor; 

4.activitatea cu publicul a operatorilor economici licenţiaţi în domeniul jocurilor de noroc, 
indiferent de locaţiile amplasate; 
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5.activitatea cu publicul a structurilor de primire turistice, cu excepţia cazării persoanelor care 
efectuează deplasări în interes profesional; 

6.organizarea şi desfăşurarea activităţilor de tipul spectacolelor şi/sau concertelor; 

7.organizarea şi desfăşurarea activităţilor culturale, ştiinţifice, artistice sau de divertisment în 
spaţii închise sau deschise; 

8.toate activităţile şi competiţiile sportive, individuale sau colective, care se desfăşoară în 
spaţii închise sau deschise, cu excepţia celor profesioniste organizate de federaţiile de profil. 

Art. 6 

(1)Se limitează programul de lucru cu publicul al operatorilor economici care desfăşoară 
activităţi de comerţ/prestări de servicii în spaţii închise şi/sau deschise, publice şi/sau private, 
în intervalul orar 5,00-21,00. 

(2)Se limitează numărul de persoane în incinta magazinelor, cu respectarea normelor de 
distanţare fizică, cu asigurarea pentru clienţi a unei suprafeţe de 4 mp (din suprafaţa utilă a 
magazinului) şi cu păstrarea distanţei de 2 m între persoane. 

Art. 7 

Operatorii economici publici şi privaţi care desfăşoară activităţi de transport persoane şi care 
tranzitează zona carantinată vor putea efectua opriri în staţiile proprii pentru urcarea sau 
coborârea călătorilor. Activitatea acestora se va desfăşura prin ocuparea a 50% din locurile 
existente pe scaun în fiecare vehicul şi cu respectarea normelor de protecţie sanitară stabilite 
în perioada stării de alertă pentru prevenirea răspândirii SARS-CoV-2, în următoarele condiţii: 

a)administratorii vor dezinfecta mijloacele de transport după fiecare cursă efectuată; 

b)pasagerii vor purta masca de protecţie pe tot parcursul călătoriei; 

c)numărul de pasageri permis în fiecare mijloc de transport va fi egal cu jumătate din numărul 
locurilor de pe scaun existente în fiecare mijloc de transport; 

d)se va respecta circuitul de urcare/coborâre în mijlocul de transport. Accesul pasagerilor se 
va realiza pe uşa din faţă, iar coborârea pe uşa din spate. 

Art. 8 

Direcţia de Sănătate Publică Maramureş va întreprinde următoarele: 

1.analizarea oportunităţilor şi prioritizarea testării persoanelor, transmiterea solicitărilor de 
sprijin cu materiale sanitare şi personale de specialitate către Institutul Naţional de Sănătate 
Publică/Ministerul Sănătăţii; 

2.stabilirea unui calendar periodic pentru dezinfectarea spaţiilor publice, la un interval de 48 
de ore, şi urmărirea îndeplinirii acestuia de către unitatea administrativ-teritorială în cauză; 

3.îndrumarea şi implicarea medicilor de familie de pe raza localităţii în monitorizarea din 
punct de vedere medical a persoanelor izolate la domiciliu şi acordarea asistenţei medicale a 
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populaţiei din zona respectivă (femei gravide, persoane în program de hemodializă, pacienţi 
oncologici etc.); 

4.supravegherea colectării deşeurilor medicale în cadrul contractual cu cabinetele medicilor 
de familie şi asigurarea respectării normelor specifice acestei activităţi. 

Art. 9 

(1)Nerespectarea măsurilor prevăzute de prezentul ordin atrage răspunderea disciplinară, 
civilă, contravenţională sau penală, în conformitate cu prevederile art. 64 din Legea nr. 
55/2020, cu modificările şi completările ulterioare. 

(2)Sunt abilitate să verifice respectarea măsurilor de mai sus categoriile de personal 
prevăzute de art. 67 din Legea nr. 55/2020, cu modificările şi completările ulterioare. 

Art. 10 

Alte măsuri pentru prevenirea şi combaterea răspândirii SARS-CoV-2, precum şi pentru 
soluţionarea unor probleme deosebite pe perioada carantinei vor fi stabilite prin Centrul 
Judeţean de Coordonare şi Conducere a Intervenţiei Maramureş (telefon 0262 212 209, e-
mail: cjcci@isumm.ro). 

Art. 11 

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă "Gheorghe Pop de Băseşti" al Judeţului Maramureş 
asigură transmiterea mesajelor de avertizare prin sistemul RO-ALERT către populaţia din cele 
două localităţi carantinate, cu măsurile ce trebuie respectate pe timpul prelungirii carantinei. 

Art. 12 

Prezentul ordin se va transmite spre aplicare la Centrul Judeţean de Coordonare şi Conducere 
a Intervenţiei Maramureş, care va asigura informarea preşedintelui Comitetului Judeţean 
pentru Situaţii de Urgenţă Maramureş şi a Direcţiei de Sănătate Publică Maramureş, şi spre 
informare la Institutul Naţional de Sănătate Publică, Ministerul Sănătăţii - Direcţia generală 
de asistenţă medicală şi sănătate publică, Inspectoratul General al Poliţiei Române şi 
Inspectoratul General al Jandarmeriei Române. 

Art. 13 

Prevederile prezentului ordin au aplicabilitate din data de 16.11.2020, ora 8,00, pentru o 
perioadă de 14 zile, măsurile stabilite în aplicarea acestui ordin urmând a fi raportate până în 
data de 16.11.2020, ora 20,00, la Centrul Naţional de Coordonare şi Conducere a Intervenţiei. 

 

√ORDINUL şefului Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă nr. 4659943 din 15 
noiembrie 2020 privind instituirea carantinei zonale în localitatea Crişeni, judeţul Sălaj, 
publicat in Monitorul Oficial 1085/15.11.2020 

 

Art. 1 
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(1)Se instituie măsura de carantină zonală, începând cu data de 16.11.2020, ora 5,00, pentru 
o perioadă de 14 zile, pentru localitatea Crişeni, judeţul Sălaj. 

(2)Perimetrul vizat de măsura prevăzută la alin. (1) este delimitat de următoarele 
coordonate geografice: 

latitudine: 47.240392, longitudine: 23.049264 

latitudine: 47.236390, longitudine: 23.063670 

latitudine: 47.229581, longitudine: 23.062380 

latitudine: 47.217881, longitudine: 23.045410 

latitudine: 47.216960, longitudine: 23.047440 

latitudine: 47.239893, longitudine: 23.036248. 

Art. 2 

În zona prevăzută la art. 1 alin. (2) se propune instituirea următoarelor măsuri obligatorii 
pentru toate persoanele care se află permanent sau tranzitează zona menţionată la art. 1: 

1.identificarea tuturor persoanelor cu domiciliul, reşedinţa ori adresa declarată în zona 
menţionată la art. 1 alin. (2) şi introducerea acestora în bazele de date dedicate; 

2.limitarea la maximum a deplasării persoanelor şi monitorizarea permanentă a respectării 
acestei măsuri; 

3.evaluarea de către Direcţia de Sănătate Publică Sălaj a oportunităţii şi prioritizării de testare 
a persoanelor şi transmiterea solicitărilor de sprijin cu materiale sanitare şi personal de 
specialitate către Institutul Naţional de Sănătate Publică/Ministerul Sănătăţii; 

4.stabilirea, prin grija administraţiei publice locale din unitatea administrativ-teritorială 
menţionată la art. 1 şi a Inspectoratului de Poliţie Judeţean Sălaj, a rutelor ocolitoare, a căilor 
de circulaţie prin care se poate tranzita zona şi aducerea la cunoştinţa populaţiei a acestora; 

5.asigurarea măsurilor de ordine publică de către Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Sălaj 
sau Inspectoratul de Poliţie Judeţean Sălaj, după caz; 

6.interzicerea desfăşurării următoarelor activităţi: 

a)organizarea de evenimente private (nunţi, botezuri, zile aniversare, mese festive etc.) în 
spaţii închise şi deschise; 

b)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, inclusiv al teraselor, în interiorul şi exteriorul clădirilor, 
cu excepţia activităţilor de livrare la domiciliu şi/sau activităţi de genul take and go sau 
similare; 

c)activitatea cu publicul a operatorilor economici licenţiaţi în domeniul jocurilor de noroc; 
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d)activitatea cu publicul a structurilor de primire turistică, cu excepţia persoanelor care 
efectuează deplasări în interes profesional pentru agenţii economici de pe raza localităţii 
carantinate; 

e)organizarea şi desfăşurarea de activităţi în cinematografe şi ale instituţiilor organizatoare 
de spectacole şi/sau concerte; 

f)organizarea de evenimente şi/sau activităţi private pentru copii în spaţii închise cum ar fi 
evenimente aniversare, locuri de joacă, spaţii de tip after school etc.; 

g)activitatea cu publicul a saloanelor de înfrumuseţare, cu excepţia sesiunilor programate şi 
desfăşurate în formula "un prestator/un beneficiar" pentru un salon; 

h)organizarea târgurilor, oboarelor, iarmaroacelor şi a pieţelor de vechituri; 

i)activităţile şi competiţiile sportive; 

7.oficierea slujbelor religioase doar în exteriorul clădirilor, cu excepţia celor la care participă 
personalul bisericesc. Sunt permise în interiorul clădirilor şi slujbele religioase cu caracter 
privat (cununie religioasă, botez, înmormântări) cu prezenţa a maximum 16 persoane şi cu 
respectarea regulilor de protecţie sanitară; 

8.accesul credincioşilor în lăcaşurile de cult, pentru rugăciuni cu caracter individual, să se 
realizeze astfel încât să fie asigurată o suprafaţă minimă de 4 mp pentru fiecare persoană şi o 
distanţă de minimum 2 metri între persoane; 

9.oficierea căsătoriilor la starea civilă se realizează cu prezenţa a maximum 20 de persoane în 
exteriorul clădirilor şi, respectiv, 8 persoane în interiorul clădirilor, cu respectarea regulilor de 
protecţie sanitară, stabilite prin ordinul comun al ministrului sănătăţii şi al ministrului 
afacerilor interne, emis în temeiul art. 45 şi al art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

10.se instituie obligativitatea purtării măştii de protecţie, astfel încât să acopere nasul şi gura, 
pentru toate persoanele care au împlinit 5 ani, prezente în spaţii publice închise şi deschise. 

Art. 3 

(1)În/Din zona menţionată la art. 1 alin. (2) este permisă intrarea/ieşirea pentru: 

a)transportul de marfă indiferent de natura acestuia, al materiilor prime şi resurselor 
necesare desfăşurării activităţilor economice în localitatea carantinată, precum şi pentru 
aprovizionarea populaţiei; 

b)persoanele care nu locuiesc în zona carantinată, dar care desfăşoară activităţi economice 
sau în domeniul apărării, ordinii publice, securităţii naţionale, sanitar, veterinar, situaţiilor de 
urgenţă, administraţiei publice locale, al asistenţei şi protecţiei sociale, judiciare, serviciilor de 
utilitate publică, agriculturii, alimentaţiei publice, comunicaţiilor şi transporturilor, în baza 
ordinului de serviciu sau delegaţie; 

c)persoanele care locuiesc în zona carantinată şi desfăşoară activitatea profesională în afara 
zonei carantinate; 



15 
 

d)persoanele care realizează activităţi agricole sau pentru comercializarea de produse 
agroalimentare; 

e)deplasarea din alte motive justificate, precum îngrijirea/însoţirea copiilor/membrilor de 
familie, îngrijirea unei/unui rude/afin sau a unei persoane aflate în întreţinere, asistenţa 
persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilităţi, decesul unui membru de familie; 

f)deplasarea pentru obţinerea unor drepturi care potrivit legii nu pot fi amânate; 

g)deplasarea pentru asistenţă medicală care nu poate fi amânată şi nici realizată de la 
distanţă; 

h)urgenţe medicale. 

(2)Toate persoanele prevăzute la alin. (1) vor prezenta autorităţilor competente un document 
din care să rezulte calitatea de elev, legitimaţie de serviciu valabilă, adeverinţă de salariat 
eliberată de angajator sau alt document care să ateste activitatea profesională. Pentru 
deplasarea din alte motive decât profesionale vor prezenta o declaraţie din care să rezulte 
motivul justificat al deplasării. 

(3)Se permite tranzitarea localităţii Crişeni de către persoanele care nu au domiciliul pe raza 
acesteia, fiind interzisă oprirea în localitate. 

Art. 4 

Este strict interzisă intrarea/ieşirea în/din zona carantinată prin alte zone şi căi de acces decât 
cele deschise circulaţiei publice de pe drumurile naţionale, judeţene, comunale şi forestiere. 

Art. 5 

(1)Nerespectarea măsurilor prevăzute de prezentul ordin atrage răspunderea disciplinară, 
civilă, contravenţională sau penală, în conformitate cu prevederile art. 64 din Legea nr. 
55/2020, cu modificările şi completările ulterioare. 

(2)Sunt abilitate să verifice respectarea măsurilor de mai sus categoriile de personal 
prevăzute de art. 67 din Legea nr. 55/2020, cu modificările şi completările ulterioare. 

Art. 6 

Alte măsuri pentru prevenirea şi combaterea răspândirii SARS-CoV-2, precum şi pentru 
soluţionarea unor probleme deosebite pe perioada carantinei vor fi stabilite prin Centrul 
Judeţean de Coordonare şi Conducere a Intervenţiei Sălaj (telefon 0260 661 277, e-mail: 
cjcci@isusalaj.ro). 

Art. 7 

Prezentul ordin se va transmite spre aplicare la Centrul Judeţean de Coordonare şi Conducere 
a Intervenţiei Sălaj, care va asigura informarea preşedintelui Comitetului Judeţean pentru 
Situaţii de Urgenţă Sălaj şi a Direcţiei de Sănătate Publică Sălaj, şi spre informare la Institutul 
Naţional de Sănătate Publică, Ministerul Sănătăţii - Direcţia generală de asistenţă medicală, 
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medicină de urgenţă şi programe de sănătate publică, Inspectoratul General al Poliţiei 
Române şi Inspectoratul General al Jandarmeriei Române. 

Art. 8 

Prevederile prezentului ordin au aplicabilitate din data de 16.11.2020, ora 5,00, pentru o 
perioadă de 14 zile, măsurile stabilite în aplicarea acestui ordin urmând a fi raportate până în 
data de 16.11.2020, ora 18,00, la Centrul Naţional de Coordonare şi Conducere a Intervenţiei 

 

√ORDINUL şefului Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă nr. 4659944 din 16 
noiembrie 2020 privind instituirea carantinei zonale pentru oraşul Cugir, judeţul Alba, 
publicat in Monitorul Oficial 1085/15.11.2020 

Art. 1 

(1)Se instituie măsura de carantină zonală, începând cu data de 17.11.2020, ora 00,00, 
pentru o perioadă de 14 zile, pentru oraşul Cugir, judeţul Alba. 

(2)Perimetrul vizat de măsura prevăzută la alin. (1) este delimitat de următoarele 
coordonate geografice: 

- N 45°54'30.2'' E 23°20'43.4''; 

- N 45°48'13.2'' E 23°26'10.3''; 

- N 45°48'06.1'' E 23°22'08.1''; 

- N 45°49'15.8'' E 23°20'27.8''. 

Art. 2 

Este strict interzisă intrarea/ieşirea în/din zona carantinată prin alte zone şi căi de acces decât 
cele deschise circulaţiei publice de pe drumurile naţionale, judeţene, comunale şi forestiere. 

Art. 3 

Circulaţia şi staţionarea în spaţii publice ale persoanelor sunt interzise, cu excepţia motivelor 
bine justificate, prevăzute în prezentul ordin, pe baza declaraţiei pe propria răspundere, 
legitimaţiei de serviciu sau a adeverinţei eliberate de angajator. 

Art. 4 

Se instituie următoarele măsuri obligatorii pentru toate persoanele care se află permanent 
sau tranzitează zona menţionată la art. 1: 

1.identificarea tuturor persoanelor cu domiciliul, reşedinţa ori adresa declarată în zona 
menţionată la art. 1 alin. (2) şi introducerea acestora în bazele de date dedicate; 

2.limitarea la maximum a deplasării persoanelor şi monitorizarea permanentă a respectării 
acestei măsuri; 



17 
 

3.în intervalul orar 6,00-22,00, în interiorul zonei menţionate la art. 1 alin. (2) se interzice 
circulaţia tuturor persoanelor în afara locuinţei/gospodăriei, 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 asigurarea de bunuri care acoperă necesităţile de bază ale persoanelor 
şi animalelor de companie/domestice, precum şi bunuri necesare desfăşurării activităţii 
profesionale, pentru persoanele cu vârsta de peste 65 de ani în intervalul 10,00-13,00, iar 
pentru persoanele cu vârsta mai mică de 65 de ani în intervalele orare 6,00-10,00, respectiv 
13,00-20,00; 

c)deplasarea pentru asistenţă medicală care nu poate fi amânată şi nici realizată de la 
distanţă; 

d)deplasările scurte, în apropierea locuinţei/gospodăriei, legate de activitatea fizică 
individuală a persoanelor (cu excluderea oricăror activităţi sportive de echipă), cât şi pentru 
nevoile animalelor de companie/domestice; 

e)deplasarea în scopul donării de sânge, la centrele de transfuzie sanguină; 

f)deplasarea în scop umanitar sau de voluntariat; 

g)deplasarea pentru realizarea de activităţi agricole; 

h)deplasarea producătorilor agricoli pentru comercializarea de produse agroalimentare; 

i)îngrijirea sau administrarea unei proprietăţi din altă localitate; 

j)participarea la programe sau proceduri în centre de tratament; 

k)pentru achiziţia, service-ul, efectuarea ITP sau alte operaţiuni de întreţinere a vehiculelor; 

l)eliberarea de documente necesare pentru obţinerea unor drepturi prevăzute de lege; 

m)alte motive justificative, precum: îngrijirea/însoţirea copiilor/membrilor de familie, 
îngrijirea unei/unui rude/afin sau a unei persoane aflate în întreţinere, asistenţa persoanelor 
vârstnice, bolnave sau cu dizabilităţi ori decesul unui membru de familie; 

n)participarea la activităţi religioase; 

4.în intervalul orar 22,00-6,00, circulaţia persoanelor în afara locuinţei/gospodăriei este 
permisă numai pentru motivele prevăzute la pct. 3 lit. a), c) şi d); 

5.în/din zona menţionată la art. 1 alin. (2) este permisă intrarea/ieşirea pentru: 

a)transportul de marfă, indiferent de natura acestuia, al materiilor prime şi resurselor 
necesare desfăşurării activităţilor economice în localitatea carantinată, precum şi 
aprovizionarea populaţiei; 

b)persoanele care nu locuiesc în zona carantinată, dar care desfăşoară activităţi economice 
sau în domeniul apărării, ordinii publice, securităţii naţionale, sanitar, veterinar, situaţiilor de 
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urgenţă, administraţiei publice, asistenţei şi protecţiei sociale, judiciare, serviciilor de utilitate 
publică, agriculturii, comerţului şi alimentaţiei publice, comunicaţiilor şi transporturilor; 

c)persoanele care locuiesc în zona carantinată şi desfăşoară activitatea profesională în afara 
zonei carantinate; 

d)persoanele care realizează activităţi agricole sau pentru comercializarea de produse 
agroalimentare; 

e)deplasarea din alte motive justificate, precum îngrijirea/însoţirea copiilor/membrilor de 
familie, îngrijirea unei/unui rude/afin sau a unei persoane aflate în întreţinere, asistenţa 
persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilităţi, decesul unui membru de familie; 

f)deplasarea pentru asistenţă medicală care nu poate fi amânată şi nici realizată de la distanţă; 

g)urgenţe medicale; 

6.pentru verificarea motivului deplasării în interes profesional, persoanele sunt obligate să 
prezinte, la cererea personalului autorităţilor abilitate, legitimaţia de serviciu sau adeverinţa 
eliberată de angajator; 

7.pentru verificarea motivului deplasării în interes personal, persoanele sunt obligate să 
prezinte, la cererea personalului autorităţilor abilitate, declaraţia pe propria răspundere, 
completată în prealabil; 

8.declaraţia pe propria răspundere trebuie să cuprindă numele şi prenumele, data naşterii, 
adresa locuinţei/gospodăriei/locului activităţii profesionale, motivul deplasării dintre cele 
prevăzute la art. 4 pct. 3 şi 5, data completării şi semnătura; 

9.se permite tranzitarea oraşului Cugir de către persoanele care nu au domiciliul pe raza 
acestuia, fiind interzisă oprirea în localitate; 

10.se permite oficierea slujbelor religioase doar în exteriorul clădirilor, cu excepţia celor la 
care participă doar personalul bisericesc. Pentru evenimentele organizate în exterior se va 
asigura o suprafaţă minimă de 4 mp pentru fiecare persoană, cu respectarea regulilor de 
protecţie sanitară, stabilite prin ordinul comun al ministrului sănătăţii şi al ministrului 
afacerilor interne, emis în temeiul art. 45 şi al art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

11.se permite oficierea slujbelor de înmormântare, cu participarea a maximum 8 persoane în 
interior, iar în exterior, cu participarea a maximum 20 de persoane; 

12.se permite oficierea evenimentelor de stare civilă cu prezenţa a maxim 10 persoane în 
interiorul clădirii, iar în exterior, cu participarea a maximum 20 de persoane, cu respectarea 
regulilor de protecţie sanitară, stabilite prin ordinul comun al ministrului sănătăţii şi al 
ministrului afacerilor interne, emis în temeiul art. 45 şi al art. 71 alin. (2) din Legea nr. 
55/2020, cu modificările şi completările ulterioare; 

13.controlul măsurilor privind limitarea deplasării persoanelor în/din unitatea administrativ-
teritorială menţionată la art. 1 alin. (2) şi măsurile de ordine publică vor fi organizate şi 
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coordonate de către Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Alba, cu sprijinul Inspectoratului de 
Poliţie Judeţean Alba, al poliţiei locale, efective din cadrul Direcţiei de Sănătate Publică Alba, 
DSVSA, ITM, Protecţia Consumatorului, ISCTR sau alţi funcţionari anume desemnaţi prin 
dispoziţie a primarului unităţii administrativ-teritoriale. 

Art. 5 

În zona prevăzută la art. 1 alin. (2) se interzic următoarele activităţi: 

1.organizarea de evenimente private (nunţi, botezuri, mese festive etc.) în spaţii închise şi 
deschise; 

2.organizarea de evenimente şi/sau activităţi private pentru copii în spaţii închise cum ar fi 
evenimente aniversare, locuri de joacă sau altele asemenea; 

3.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, inclusiv al teraselor, în interiorul şi exteriorul clădirilor, 
cu excepţia activităţilor de preparare a hranei şi comercializarea produselor alimentare şi 
băuturilor alcoolice şi nealcoolice care nu se consumă în spaţiile respective; 

4.activitatea cu publicul a operatorilor economici licenţiaţi în domeniul jocurilor de noroc; 

5.organizarea şi desfăşurarea adunărilor publice organizate în baza Legii nr. 60/1991 privind 
organizarea şi desfăşurarea adunărilor publice, republicată; 

6.organizarea cu public în spaţii închise şi deschise cum ar fi, fără a se limita la acestea, 
desfăşurarea activităţilor de tipul spectacolelor şi/sau concertelor, activităţi culturale, 
ştiinţifice, artistice sau de divertisment; 

7.toate activităţile şi competiţiile sportive, individuale sau colective care se desfăşoară în 
spaţii închise sau deschise, cu excepţia celor profesioniste organizate de federaţiile de profil; 

8.organizarea pieţelor pentru produse nealimentare, a târgurilor, oboarelor, iarmaroacelor şi 
pieţelor de vechituri. 

Art. 6 

(1)Se limitează programul de lucru cu publicul al operatorilor economici din domeniul 
comercializării de bunuri alimentare şi nealimentare în intervalul orar 5,00-20,00, cu excepţia 
farmaciilor şi a staţiilor de distribuţie carburant care pot avea program non-stop. 

(2)Se limitează numărul de persoane în incinta 
magazinelor/supermagazinelor/hipermagazinelor la maximum 30% din capacitate cu 
respectarea normelor de distanţare fizică. 

(3)În cazul centrelor comerciale/parcurilor comerciale se limitează accesul persoanelor astfel 
încât să se asigure 8 mp/persoană, cu respectarea normelor de distanţare. 
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(4)Operatorii economici au obligaţia de a afişa la loc vizibil, la intrarea în unitate, programul 
de funcţionare, precum şi restricţiile stabilite, inclusiv numărul maxim de persoane care pot 
avea acces simultan în interior. 

Art. 7 

(1)Începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin, în zilele de sâmbătă şi duminică, 
centrele comerciale tip mall îşi vor suspenda temporar activitatea pe perioada instituirii 
măsurii de carantină. 

(2)Fac excepţie de la prevederile alin. (1) operatorii economici care comercializează produse 
alimentare, farmaciile, curăţătoriile, magazinele care comercializează hrană pentru animalele 
de companie, precum şi cele care comercializează produse alimentare, băuturi alcoolice şi 
nealcoolice, în sistem livrare la domiciliu (operatorii economici din zona de fast-food); 

Art. 8 

Operatorii economici care desfăşoară activităţi de transport persoane şi care tranzitează zona 
carantinată vor putea efectua opriri în staţiile proprii pentru urcarea sau coborârea 
călătorilor. Operatorii vor lua măsurile necesare pentru limitarea accesului în mijloacele de 
transport astfel încât să fie respectate măsurile de distanţare fizică. 

Art. 9 

Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Alba va evalua şi prioritiza oportunitatea de testare a 
persoanelor şi va transmite solicitările de sprijin cu materiale sanitare şi personal de 
specialitate către Institutul Naţional de Sănătate Publică/Ministerul Sănătăţii. 

Art. 10 

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă "Unirea" al judeţului Alba asigură transmiterea 
mesajelor de avertizare prin sistemul RO-ALERT către populaţia din localitatea carantinată, cu 
măsurile ce trebuie respectate pe timpul instituirii carantinei. 

Art. 11 

(1)Nerespectarea măsurilor prevăzute în prezentul ordin atrage răspunderea disciplinară, 
civilă, contravenţională sau penală, în conformitate cu prevederile art. 64 din Legea nr. 
55/2020, cu modificările şi completările ulterioare. 

(2)Sunt abilitate să verifice respectarea măsurilor de mai sus categoriile de personal 
prevăzute de art. 67 din Legea nr. 55/2020, cu modificările şi completările ulterioare. 

Art. 12 

Alte măsuri pentru prevenirea şi combaterea răspândirii SARS-CoV-2, precum şi pentru 
soluţionarea unor probleme deosebite pe perioada carantinei vor fi stabilite prin Centrul 
Judeţean de Coordonare şi Conducere a Intervenţiei Alba. 

Art. 13 
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Prezentul ordin se va transmite spre aplicare la Centrul Judeţean de Coordonare şi Conducere 
a Intervenţiei Alba, care va asigura informarea preşedintelui Comitetului Judeţean pentru 
Situaţii de Urgenţă Alba şi a Direcţiei de Sănătate Publică Alba, şi spre informare la Institutul 
Naţional de Sănătate Publică, Ministerul Sănătăţii - Direcţia generală de asistenţă medicală, 
medicină de urgenţă şi programe de sănătate publică, Inspectoratul General al Poliţiei 
Române şi Inspectoratul General al Jandarmeriei Române. 

Art. 14 

Prevederile prezentului ordin au aplicabilitate din data de 17.11.2020, ora 00,00, pentru o 
perioadă de 14 zile, măsurile stabilite în aplicarea acestui ordin urmând a fi raportate până în 
data de 17.11.2020, ora 12,00, la Centrul Naţional de Coordonare şi Conducere a Intervenţiei. 

 

√ORDINUL şefului Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă nr. 4659945 din 16 
noiembrie 2020 privind instituirea carantinei zonale pentru Municipiului Sebeş, judeţul 
Alba, publicat in Monitorul Oficial 1085/15.11.2020 

Art. 1 

(1)Se instituie măsura de carantină zonală, începând cu data de 17.11.2020, ora 00,00, a 
măsurii de carantinare a municipiului Sebeş, judeţul Alba. 

(2)Perimetrul vizat de măsura prevăzută la alin. (1) este delimitat de următoarele 
coordonate geografice: 

- N 45°58'19.6'' E 23°31'32.1'' - DN 7 ieşire spre Vinţu de Jos; 

- N 46°00'02.9'' E 23°32'35.1'' - DN 1 ieşire Lancrăm spre Alba Iulia; 

- N 45°56'43.8'' E 23°35'20.2'' DN 7 zona Hotel Fan ieşire spre Sibiu; 

- N 45°53'50.6'' E 23°33'36.7'' DN 67 C; 

- N 45°58'12.6'' E 23°33'27.3'' DN 1 ieşire din Sebeş spre A1 sau Lancrăm; 

- N 45°58'42.8'' E 23°33'28.1'' ieşire din Lancrăm spre A1 sau Sebeş; 

- N 45°57'55.4'' E 23°36'06.5'' ieşire spre Daia Română. 

Art. 2 

Este strict interzisă intrarea/ieşirea din zona carantinată prin alte zone şi căi de acces decât 
cele deschise circulaţiei publice de pe drumurile naţionale, judeţene, comunale şi forestiere. 

Art. 3 

Circulaţia şi staţionarea în spaţii publice ale persoanelor sunt interzise, cu excepţia motivelor 
bine justificate, prevăzute în prezentul ordin, pe baza declaraţiei pe propria răspundere, 
legitimaţiei de serviciu sau a adeverinţei eliberate de angajator. 

Art. 4 
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Se instituie următoarele măsuri obligatorii pentru toate persoanele care se află permanent 
sau tranzitează zona menţionată la art. 1: 

1.identificarea tuturor persoanelor cu domiciliul, reşedinţa ori adresa declarată în zona 
menţionată la art. 1 alin. (2) şi introducerea acestora în bazele de date dedicate; 

2.limitarea la maximum a deplasării persoanelor şi monitorizarea permanentă a respectării 
acestei măsuri; 

3.în intervalul orar 6,00-22,00, în interiorul zonei menţionate la art. 1 alin. (2), se interzice 
circulaţia tuturor persoanelor în afara locuinţei/gospodăriei, 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 asigurarea de bunuri care acoperă necesităţile de bază ale persoanelor 
şi animalelor de companie/domestice, precum şi bunuri necesare desfăşurării activităţii 
profesionale, pentru persoanele cu vârsta de peste 65 de ani în intervalul 10,00-13,00, iar 
pentru persoanele cu vârsta mai mică de 65 de ani în intervalele orare 6,00-10,00, respectiv 
13,00-20,00; 

c)deplasarea pentru asistenţă medicală care nu poate fi amânată şi nici realizată de la 
distanţă; 

d)deplasările scurte, în apropierea locuinţei/gospodăriei, legate de activitatea fizică 
individuală a persoanelor (cu excluderea oricăror activităţi sportive de echipă), precum şi 
pentru nevoile animalelor de companie/domestice; 

e)deplasarea în scopul donării de sânge, la centrele de transfuzie sanguină; 

f)deplasarea în scop umanitar sau de voluntariat; 

g)deplasarea pentru realizarea de activităţi agricole; 

h)deplasarea producătorilor agricoli pentru comercializarea de produse agroalimentare; 

i)îngrijirea sau administrarea unei proprietăţi din altă localitate; 

j)participarea la programe sau proceduri în centrele de tratament; 

k)pentru achiziţia, service-ul, efectuarea ITP sau alte operaţiuni de întreţinere a vehiculelor; 

l)eliberarea de documente necesare pentru obţinerea unor drepturi prevăzute de lege; 

m)alte motive justificative precum: îngrijirea/însoţirea copiilor/membrilor de familie, 
îngrijirea unei/unui rude/afin sau persoane aflate în întreţinere, asistenţa persoanelor 
vârstnice, bolnave sau cu dizabilităţi ori decesul unui membru de familie; 

4.în intervalul orar 22,00-6,00, circulaţia persoanelor în afara locuinţei/gospodăriei este 
permisă numai pentru motivele prevăzute la pct. 3 lit. a), c) şi d); 

5.în/din zona menţionată la art. 1 alin. (2) este permisă intrarea/ieşirea pentru: 
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a)transportul de marfă indiferent de natura acestuia, al materiilor prime şi resurselor 
necesare desfăşurării activităţilor economice în localitatea carantinată, precum şi 
aprovizionarea populaţiei; 

b)persoanele care nu locuiesc în zona carantinată, dar care desfăşoară activităţi economice 
sau în domeniul apărării, ordinii publice, securităţii naţionale, sanitar, veterinar, situaţiilor de 
urgenţă, administraţiei publice, a asistenţei şi protecţiei sociale, judiciare, serviciilor de 
utilitate publică, agriculturii, comerţ şi alimentaţie publică, comunicaţiilor şi transporturilor; 

c)persoanele care locuiesc în zona carantinată şi desfăşoară activitatea profesională în afara 
zonei carantinate; 

d)persoanele care realizează activităţi agricole sau pentru comercializarea de produse 
agroalimentare; 

e)deplasarea din alte motive justificate, precum îngrijirea/însoţirea copiilor/membrilor de 
familie, îngrijirea unei/unui rude/afin sau a unei persoane aflate în întreţinere, asistenţa 
persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilităţi, decesul unui membru de familie; 

f)deplasarea pentru asistenţă medicală care nu poate fi amânată şi nici realizată de la distanţă; 

g)urgenţe medicale; 

6.pentru verificarea motivului deplasării în interes profesional, persoanele sunt obligate să 
prezinte, la cererea personalului autorităţilor abilitate, legitimaţia de serviciu sau adeverinţa 
eliberată de angajator; 

7.pentru verificarea motivului deplasării în interes personal, persoanele sunt obligate să 
prezinte, la cererea personalului autorităţilor abilitate, declaraţia pe propria răspundere, 
completată în prealabil; 

8.declaraţia pe propria răspundere trebuie să cuprindă numele şi prenumele, data naşterii, 
adresa locuinţei/gospodăriei/locului activităţii profesionale, motivul deplasării dintre cele 
prevăzute la art. 4 pct. 3 şi 5, data completării şi semnătura; 

9.se permite tranzitarea municipiului Sebeş de către persoanele care nu au domiciliul pe raza 
acestora, fiind interzisă oprirea în localitate; 

10.se permite oficierea slujbelor religioase doar în exteriorul clădirilor, cu excepţia celor la 
care participă doar personalul bisericesc. Pentru evenimentele organizate în exterior se va 
asigura o suprafaţă minimă de 4 mp pentru fiecare persoană, cu respectarea regulilor de 
protecţie sanitară, stabilite prin ordinul comun al ministrului sănătăţii şi al ministrului 
afacerilor interne, emis în temeiul art. 45 şi al art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

11.se permite oficierea slujbelor de înmormântare, cu participarea a maximum 8 persoane în 
interior iar, în exterior, cu participarea a maximum 20 de persoane; 

12.se permite oficierea evenimentelor de stare civilă cu prezenţa a maximum 10 persoane în 
interiorul clădirii, iar în exterior cu participarea a maximum 20 de persoane, cu respectarea 
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regulilor de protecţie sanitară, stabilite prin ordinul comun al ministrului sănătăţii şi al 
ministrului afacerilor interne, emis în temeiul art. 45 şi al art. 71 alin. (2) din Legea nr. 
55/2020, cu modificările şi completările ulterioare; 

13.controlul măsurilor privind limitarea deplasării persoanelor în/din unitatea administrativ-
teritorială menţionată la art. 1 alin. (2) şi măsurile de ordine publică vor fi organizate şi 
coordonate de către Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Alba cu sprijinul Inspectoratului de 
Poliţie Judeţean Alba, a Poliţiei Locale, efective din cadrul Direcţiei de Sănătate Publică Alba, 
DSVSA, ITM, Protecţia Consumatorului, ISCTR sau alţi funcţionari anume desemnaţi prin 
dispoziţie a primarului unităţii administrativ-teritoriale. 

Art. 5 

În zona prevăzută la art. 1 alin. (2) se interzic următoarele activităţi: 

1.organizarea de evenimente private (nunţi, botezuri, mese festive etc.) în spaţii închise şi 
deschise; 

2.organizarea de evenimente şi/sau activităţi private pentru copii în spaţii închise cum ar fi 
evenimente aniversare, locuri de joacă sau altele asemenea; 

3.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, inclusiv al teraselor, în interiorul şi exteriorul clădirilor, 
cu excepţia activităţilor de preparare a hranei şi comercializarea produselor alimentare şi 
băuturilor alcoolice şi nealcoolice care nu se consumă în spaţiile respective; 

4.activitatea cu publicul a operatorilor economici licenţiaţi în domeniul jocurilor de noroc; 

5.organizarea şi desfăşurarea adunărilor publice organizate în baza Legii nr. 60/1991 privind 
organizarea şi desfăşurarea adunărilor publice, republicată; 

6.organizarea cu public în spaţii închise şi deschise cum ar fi, fără a se limita la acestea, 
desfăşurarea activităţilor de tipul spectacolelor şi/sau concertelor, activităţi culturale, 
ştiinţifice, artistice sau de divertisment; 

7.toate activităţile şi competiţiile sportive, individuale sau colective care se desfăşoară în 
spaţii închise sau deschise, cu excepţia celor profesioniste organizate de federaţiile de profil; 

8.organizarea pieţelor pentru produse nealimentare, a târgurilor, oboarelor, iarmaroacelor şi 
pieţelor de vechituri. 

Art. 6 

(1)Se limitează programul de lucru cu publicul a operatorilor economici din domeniul 
comercializării de bunuri alimentare şi nealimentare în intervalul orar 5,00-20,00, cu excepţia 
farmaciilor şi a staţiilor de distribuţie carburant, care pot avea program non-stop. 

(2)Se limitează numărul de persoane în incinta 
magazinelor/supermagazinelor/hipermagazinelor la maximum 30% din capacitate, cu 
respectarea normelor de distanţare fizică. 
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(3)În cazul centrelor comerciale/parcurilor comerciale se limitează accesul persoanelor astfel 
încât să se asigure 8 mp/persoană cu respectarea normelor de distanţare. 

(4)Operatorii economici au obligaţia de a afişa la loc vizibil, la intrarea în unitate, programul 
de funcţionare, precum şi restricţiile stabilite, inclusiv numărul maxim de persoane care pot 
avea acces simultan în interior. 

Art. 7 

(1)Începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin, în zilele de sâmbătă şi duminică, 
centrele comerciale tip mall îşi vor suspenda temporar activitatea pe perioada instituirii 
măsurii de carantină. 

(2)Fac excepţie de la prevederile alin. (1) operatorii economici care comercializează produse 
alimentare, farmaciile, curăţătoriile, magazinele care comercializează hrană pentru animalele 
de companie, precum şi cele care comercializează produse alimentare, băuturi alcoolice şi 
nealcoolice, în sistem livrare la domiciliu (operatorii economici din zona de fast-food); 

Art. 8 

Operatorii economici care desfăşoară activităţi de transport persoane şi care tranzitează zona 
carantinată vor putea efectua opriri în staţiile proprii pentru urcarea sau coborârea 
călătorilor. Operatorii vor lua măsurile necesare pentru limitarea accesului în mijloacele de 
transport astfel încât să fie respectate măsurile de distanţare fizică. 

Art. 9 

Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Alba va evalua şi prioritiza oportunitatea de testare a 
persoanelor şi va transmite solicitările de sprijin cu materiale sanitare şi personal de 
specialitate către Institutul Naţional de Sănătate Publică/Ministerul Sănătăţii. 

Art. 10 

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă "Unirea" al Judeţului Alba asigură transmiterea 
mesajelor de avertizare prin sistemul RO-ALERT către populaţia din localitatea carantinată, cu 
măsurile ce trebuie respectate pe timpul instituirii carantinei. 

Art. 11 

(1)Nerespectarea măsurilor prevăzute de prezentul ordin atrage răspunderea disciplinară, 
civilă, contravenţională sau penală, în conformitate cu prevederile art. 64 din Legea nr. 
55/2020, cu modificările şi completările ulterioare. 

(2)Sunt abilitate să verifice respectarea măsurilor de mai sus categoriile de personal 
prevăzute de art. 67 din Legea nr. 55/2020, cu modificările şi completările ulterioare. 

Art. 12 

Alte măsuri pentru prevenirea şi combaterea răspândirii SARS-CoV-2, precum şi pentru 
soluţionarea unor probleme deosebite pe perioada carantinei vor fi stabilite prin Centrul 
Judeţean de Coordonare şi Conducere a Intervenţiei Alba. 
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Art. 13 

Prezentul ordin se va transmite spre aplicare la Centrul Judeţean de Coordonare şi Conducere 
a Intervenţiei Alba, care va asigura informarea preşedintelui Comitetului Judeţean pentru 
Situaţii de Urgenţă Alba şi a Direcţiei de Sănătate Publică Alba, şi spre informare la Institutul 
Naţional de Sănătate Publică, Ministerul Sănătăţii - Direcţia generală de asistenţă medicală, 
medicină de urgenţă şi programe de sănătate publică, Inspectoratul General al Poliţiei 
Române şi Inspectoratul General al Jandarmeriei Române. 

Art. 14 

Prevederile prezentului ordin au aplicabilitate din data de 17.11.2020, ora 00,00, pentru o 
perioadă de 14 zile, măsurile stabilite în aplicarea acestui ordin urmând a fi raportate până în 
data de 17.11.2020, ora 12,00, la Centrul Naţional de Coordonare şi Conducere a Intervenţie. 

 

√ORDINUL şefului Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă nr. 4659946 din 16 
noiembrie 2020 privind instituirea carantinei zonale pentru oraşul Abrud, judeţul Alba   
publicat in Monitorul Oficial 1085/15.11.2020 

Art. 1 

(1)Se instituie măsura de carantină zonală, începând cu data de 17.11.2020, ora 00,00, 
pentru o perioadă de 14 zile, pentru oraşul Abrud, judeţul Alba. 

(2)Perimetrul vizat de măsura prevăzută la alin. (1) este delimitat de următoarele 
coordonate geografice: 

- N 46.302961 E 23.056253 - DN 74A; 

- N 46.260993 E 23.042237 - DN 74; 

- N 46.252801 E 23.102755 - DN 74. 

Art. 2 

Este strict interzisă intrarea/ieşirea din zona carantinată prin alte zone şi căi de acces decât 
cele deschise circulaţiei publice de pe drumurile naţionale, judeţene, comunale şi forestiere. 

Art. 3 

Circulaţia şi staţionarea în spaţii publice ale persoanelor sunt interzise, cu excepţia motivelor 
bine justificate, prevăzute în prezentul ordin, pe baza declaraţiei pe propria răspundere, 
legitimaţiei de serviciu sau a adeverinţei eliberate de angajator. 

Art. 4 

Se instituie următoarele măsuri obligatorii pentru toate persoanele care se află permanent 
sau tranzitează zona menţionată la art. 1: 

1.identificarea tuturor persoanelor cu domiciliul, reşedinţa ori adresa declarată în zona 
menţionată la art. 1 alin. (2) şi introducerea acestora în bazele de date dedicate; 
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2.limitarea la maximum a deplasării persoanelor şi monitorizarea permanentă a respectării 
acestei măsuri; 

3.în intervalul orar 6,00-22,00, în interiorul zonei menţionate la art. 1 alin. (2), se interzice 
circulaţia tuturor persoanelor în afara locuinţei/gospodăriei, 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 asigurarea de bunuri care acoperă necesităţile de bază ale persoanelor 
şi animalelor de companie/domestice, precum şi bunuri necesare desfăşurării activităţii 
profesionale, pentru persoanele cu vârsta de peste 65 de ani în intervalul 10,00-13,00, iar 
pentru persoanele cu vârsta mai mică de 65 de ani în intervalele orare 6,00-10,00, respectiv 
13,00-20,00; 

c)deplasarea pentru asistenţă medicală care nu poate fi amânată şi nici realizată de la 
distanţă; 

d)deplasările scurte, în apropierea locuinţei/gospodăriei, legate de activitatea fizică 
individuală a persoanelor (cu excluderea oricăror activităţi sportive de echipă), precum şi 
pentru nevoile animalelor de companie/domestice; 

e)deplasarea în scopul donării de sânge, la centrele de transfuzie sanguină; 

f)deplasarea în scop umanitar sau de voluntariat; 

g)deplasarea pentru realizarea de activităţi agricole; 

h)deplasarea producătorilor agricoli pentru comercializarea de produse agroalimentare; 

i)îngrijirea sau administrarea unei proprietăţi din altă localitate; 

j)participarea la programe sau proceduri în centrele de tratament; 

k)pentru achiziţia, service-ul, efectuarea ITP sau alte operaţiuni de întreţinere a vehiculelor; 

l)eliberarea de documente necesare pentru obţinerea unor drepturi prevăzute de lege; 

m)alte motive justificative precum: îngrijirea/însoţirea copiilor/membrilor de familie, 
îngrijirea unei/unui rude/afin sau persoane aflate în întreţinere, asistenţei persoanelor 
vârstnice, bolnave sau cu dizabilităţi ori deces al unui membru de familie; 

n)participarea la activităţi religioase; 

4.în intervalul orar 22,00-6,00, circulaţia persoanelor în afara locuinţei/gospodăriei este 
permisă numai pentru motivele prevăzute la pct. 3 lit. a), c) şi d); 

5.în/din zona menţionată la art. 1 alin. (2) este permisă intrarea/ieşirea pentru: 

a)transportul de marfă indiferent de natura acestuia, al materiilor prime şi resurselor 
necesare desfăşurării activităţilor economice în localitatea carantinată, precum şi 
aprovizionarea populaţiei; 
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b)persoanele care nu locuiesc în zona carantinată, dar care desfăşoară activităţi economice 
sau în domeniul apărării, ordinii publice, securităţii naţionale, sanitar, veterinar, situaţiilor de 
urgenţă, administraţiei publice, a asistenţei şi protecţiei sociale, judiciare, serviciilor de 
utilitate publică, agriculturii, comerţ şi alimentaţie publică, comunicaţiilor şi transporturilor; 

c)persoanele care locuiesc în zona carantinată şi desfăşoară activitatea profesională în afara 
zonei carantinate; 

d)persoanele care realizează activităţi agricole sau pentru comercializarea de produse 
agroalimentare; 

e)deplasarea din alte motive justificate, precum îngrijirea/însoţirea copiilor/membrilor de 
familie, îngrijirea unei/unui rude/afin sau a unei persoane aflate în întreţinere, asistenţa 
persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilităţi, decesul unui membru de familie; 

f)deplasarea pentru asistenţă medicală care nu poate fi amânată şi nici realizată de la distanţă; 

g)urgenţe medicale; 

6.pentru verificarea motivului deplasării în interes profesional, persoanele sunt obligate să 
prezinte, la cererea personalului autorităţilor abilitate, legitimaţia de serviciu sau adeverinţa 
eliberată de angajator; 

7.pentru verificarea motivului deplasării în interes personal, persoanele sunt obligate să 
prezinte, la cererea personalului autorităţilor abilitate, declaraţia pe propria răspundere, 
completată în prealabil; 

8.declaraţia pe propria răspundere trebuie să cuprindă numele şi prenumele, data naşterii, 
adresa locuinţei/gospodăriei/locului activităţii profesionale, motivul deplasării dintre cele 
prevăzute la art. 4 pct. 3 şi 5, data completării şi semnătura; 

9.se permite tranzitarea oraşului Abrud de către persoanele care nu au domiciliul pe raza 
acestuia, fiind interzisă oprirea în localitate; 

10.se permite oficierea slujbelor religioase doar în exteriorul clădirilor, cu excepţia celor la 
care participă doar personalul bisericesc. Pentru evenimentele organizate în exterior se va 
asigura o suprafaţă minimă de 4 mp pentru fiecare persoană, cu respectarea regulilor de 
protecţie sanitară, stabilite prin ordinul comun al ministrului sănătăţii şi al ministrului 
afacerilor interne, emis în temeiul art. 45 şi al art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

11.se permite oficierea slujbelor de înmormântare, cu participarea a maximum 8 persoane în 
interior iar, în exterior, cu participarea a maximum 20 persoane; 

12.se permite oficierea evenimentelor de stare civilă cu prezenţa a maximum 10 persoane în 
interiorul clădirii, iar în exterior cu participarea a maximum 20 persoane, cu respectarea 
regulilor de protecţie sanitară, stabilite prin ordinul comun al ministrului sănătăţii şi al 
ministrului afacerilor interne, emis în temeiul art. 45 şi al art. 71 alin. (2) din Legea nr. 
55/2020, cu modificările şi completările ulterioare; 
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13.controlul măsurilor privind limitarea deplasării persoanelor în/din unitatea administrativ-
teritorială menţionată la art. 1 alin. (2) şi măsurile de ordine publică vor fi organizate şi 
coordonate de către Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Alba cu sprijinul Inspectoratului de 
Poliţie Judeţean Alba, a Poliţiei Locale, efective din cadrul Direcţiei de Sănătate Publică Alba, 
DSVSA, ITM, Protecţia Consumatorului, ISCTR sau alţi funcţionari anume desemnaţi prin 
dispoziţie a primarului unităţii administrativ-teritoriale. 

Art. 5 

În zona prevăzută la art. 1 alin. (2) se interzic următoarele activităţi: 

1.organizarea de evenimente private (nunţi, botezuri, mese festive etc.) în spaţii închise şi 
deschise; 

2.organizarea de evenimente şi/sau activităţi private pentru copii în spaţii închise, cum ar fi 
evenimente aniversare, locuri de joacă sau altele asemenea; 

3.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, inclusiv al teraselor, în interiorul şi exteriorul clădirilor, 
cu excepţia activităţilor de preparare a hranei şi comercializare a produselor alimentare şi 
băuturilor alcoolice şi nealcoolice care nu se consumă în spaţiile respective; 

4.activitatea cu publicul a operatorilor economici licenţiaţi în domeniul jocurilor de noroc; 

5.organizarea şi desfăşurarea adunărilor publice organizate în baza Legii nr. 60/1991 privind 
organizarea şi desfăşurarea adunărilor publice, republicată; 

6.organizarea cu public în spaţii închise şi deschise cum ar fi, fără a se limita la acestea, 
desfăşurarea activităţilor de tipul spectacolelor şi/sau concertelor, activităţi culturale, 
ştiinţifice, artistice sau de divertisment; 

7.toate activităţile şi competiţiile sportive, individuale sau colective care se desfăşoară în 
spaţii închise sau deschise, cu excepţia celor profesioniste organizate de federaţiile de profil; 

8.organizarea pieţelor pentru produse nealimentare, a târgurilor, oboarelor, iarmaroacelor şi 
pieţelor de vechituri. 

Art. 6 

(1)Se limitează programul de lucru cu publicul a operatorilor economici din domeniul 
comercializării de bunuri alimentare şi nealimentare în intervalul orar 5,00-20,00, cu excepţia 
farmaciilor şi a staţiilor de distribuţie carburant, care pot avea program non-stop. 

(2)Se limitează numărul de persoane în incinta 
magazinelor/supermagazinelor/hipermagazinelor la maximum 30% din capacitate, cu 
respectarea normelor de distanţare fizică. 

(3)În cazul centrelor comerciale/parcurilor comerciale se limitează accesul persoanelor astfel 
încât să se asigure 8 mp/persoană, cu respectarea normelor de distanţare. 
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(4)Operatorii economici au obligaţia de a afişa la loc vizibil, la intrarea în unitate, programul 
de funcţionare, precum şi restricţiile stabilite, inclusiv numărul maxim de persoane care pot 
avea acces simultan în interior. 

Art. 7 

(1)Începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin, în zilele de sâmbătă şi duminică, 
centrele comerciale tip mall îşi vor suspenda temporar activitatea pe perioada instituirii 
măsurii de carantină. 

(2)Fac excepţie de la prevederile alin. (1) operatorii economici care comercializează produse 
alimentare, farmaciile, curăţătoriile, magazinele care comercializează hrană pentru animalele 
de companie, precum şi cele care comercializează produse alimentare, băuturi alcoolice şi 
nealcoolice, în sistem livrare la domiciliu (operatorii economici din zona de fast-food); 

Art. 8 

Operatorii economici care desfăşoară activităţi de transport persoane şi care tranzitează zona 
carantinată vor putea efectua opriri în staţiile proprii pentru urcarea sau coborârea 
călătorilor. Operatorii vor lua măsurile necesare pentru limitarea accesului în mijloacele de 
transport astfel încât să fie respectate măsurile de distanţare fizică. 

Art. 9 

Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Alba va evalua şi prioritiza oportunitatea de testare a 
persoanelor şi va transmite solicitările de sprijin cu materiale sanitare şi personal de 
specialitate către Institutul Naţional de Sănătate Publică/Ministerul Sănătăţii. 

Art. 10 

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă "Unirea" al Judeţului Alba asigură transmiterea 
mesajelor de avertizare prin sistemul RO-ALERT către populaţia din localitatea carantinată, cu 
măsurile ce trebuie respectate pe timpul instituirii carantinei. 

Art. 11 

(1)Nerespectarea măsurilor prevăzute în prezentul ordin atrage răspunderea disciplinară, 
civilă, contravenţională sau penală, în conformitate cu prevederile art. 64 din Legea nr. 
55/2020, cu modificările şi completările ulterioare. 

(2)Sunt abilitate să verifice respectarea măsurilor de mai sus categoriile de personal 
prevăzute de art. 67 din Legea nr. 55/2020, cu modificările şi completările ulterioare. 

Art. 12 

Alte măsuri pentru prevenirea şi combaterea răspândirii SARS-CoV-2, precum şi pentru 
soluţionarea unor probleme deosebite pe perioada carantinei vor fi stabilite prin Centrul 
Judeţean de Coordonare şi Conducere a Intervenţiei Alba. 

Art. 13 
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Prezentul ordin se va transmite spre aplicare la Centrul Judeţean de Coordonare şi Conducere 
a Intervenţiei Alba, care va asigura informarea preşedintelui Comitetului Judeţean pentru 
Situaţii de Urgenţă Alba şi a Direcţiei de Sănătate Publică Alba, şi spre informare la Institutul 
Naţional de Sănătate Publică, Ministerul Sănătăţii - Direcţia generală de asistenţă medicală, 
medicină de urgenţă şi programe de sănătate publică, Inspectoratul General al Poliţiei 
Române şi Inspectoratul General al Jandarmeriei Române. 

Art. 14 

Prevederile prezentului ordin au aplicabilitate din data de 17.11.2020, ora 00,00, pentru o 
perioadă de 14 zile, măsurile stabilite în aplicarea acestui ordin urmând a fi raportate până în 
data de 17.11.2020, ora 12,00, la Centrul Naţional de Coordonare şi Conducere a Intervenţiei. 

 

 

√ ORDINUL şefului Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă nr. 4659947 din 16 
noiembrie 2020 privind instituirea carantinei în comuna Ciugud, judeţul Alba, publicat in 
Monitorul Oficial 1085/15.11.2020 

Art. 1 

(1)Se instituie măsura de carantină zonală, începând cu data de 17.11.2020, ora 00,00, pentru 
o perioadă de 14 zile, pentru comuna Ciugud, judeţul Alba. 

(2)Perimetrul vizat de măsura prevăzută la alin. (1) este delimitat de următoarele 
coordonate geografice: 

- N 46°02'11.5'' E 23°35'19.8'' DJ 107 C; 

- N 46°04'24.9'' E 23°36'17.0'' DJ 107; 

- N 46°03'45.6'' E 23°41'56.3'' DJ 107; 

- N 46°05'01.5'' E 23°36'54.1''. 

Art. 2 

Este strict interzisă intrarea/ieşirea din zona carantinată prin alte zone şi căi de acces decât 
cele deschise circulaţiei publice de pe drumurile naţionale, judeţene, comunale şi forestiere. 

Art. 3 

Circulaţia şi staţionarea în spaţii publice a persoanelor sunt interzise, cu excepţia motivelor 
bine justificate, prevăzute în prezentul ordin, pe baza declaraţiei pe propria răspundere, 
legitimaţiei de serviciu sau a adeverinţei eliberate de angajator. 

Art. 4 

Se instituie următoarele măsuri obligatorii pentru toate persoanele care se află permanent 
sau tranzitează zona menţionată la art. 1: 
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1.identificarea tuturor persoanelor cu domiciliul, reşedinţa ori adresa declarată în zona 
menţionată la art. 1 alin. (2) şi introducerea acestora în bazele de date dedicate; 

2.limitarea la maximum a deplasării persoanelor şi monitorizarea permanentă a respectării 
acestei măsuri. Ieşirea persoanelor din locuinţă este permisă doar pe bază de declaraţie pe 
propria răspundere, legitimaţie de serviciu sau adeverinţă eliberată de angajator, după caz; 

3.în intervalul orar 6,00-22,00, în interiorul zonei menţionate la art. 1 alin. (2), se interzice 
circulaţia tuturor persoanelor în afara locuinţei/gospodăriei, 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 asigurarea de bunuri care acoperă necesităţile de bază ale persoanelor 
şi animalelor de companie/domestice, precum şi bunuri necesare desfăşurării activităţii 
profesionale, pentru persoanele cu vârsta de peste 65 de ani în intervalul 10,00-13,00, iar 
pentru persoanele cu vârsta mai mică de 65 de ani în intervalele orare 6,00-10,00, respectiv 
13,00-20,00; 

c)deplasarea pentru asistenţă medicală care nu poate fi amânată şi nici realizată de la 
distanţă; 

d)deplasările scurte, în apropierea locuinţei/gospodăriei, legate de activitatea fizică 
individuală a persoanelor (cu excluderea oricăror activităţi sportive de echipă), precum şi 
pentru nevoile animalelor de companie/domestice; 

e)deplasarea în scopul donării de sânge, la centrele de transfuzie sanguină; 

f)deplasarea în scop umanitar sau de voluntariat; 

g)deplasarea pentru realizarea de activităţi agricole; 

h)deplasarea producătorilor agricoli pentru comercializarea de produse agroalimentare; 

i)îngrijirea sau administrarea unei proprietăţi din altă localitate; 

j)participarea la programe sau proceduri în centrele de tratament; 

k)pentru achiziţia, service-ul, efectuarea ITP sau alte operaţiuni de întreţinere a vehiculelor; 

l)eliberarea de documente necesare pentru obţinerea unor drepturi prevăzute de lege; 

m)alte motive justificative precum: îngrijirea/însoţirea copiilor/membrilor de familie, 
îngrijirea unei rude/afin sau unei persoane aflate în întreţinere, asistenţa persoanelor 
vârstnice, bolnave sau cu dizabilităţi ori deces al unui membru de familie; 

n)participarea la activităţi religioase; 

4.în intervalul orar 22,00-6,00, circulaţia persoanelor în afara locuinţei/gospodăriei este 
permisă numai pentru motivele prevăzute la pct. 3 lit. a), c), şi d); 

5.în/din zona menţionată la art. 1 alin. (2) este permisă intrarea/ieşirea pentru: 
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a)transportul de marfă indiferent de natura acestuia, al materiilor prime şi resurselor 
necesare desfăşurării activităţilor economice în localitatea carantinată, precum şi 
aprovizionarea populaţiei; 

b)persoanele care nu locuiesc în zona carantinată, dar care desfăşoară activităţi economice 
sau în domeniul apărării, ordinii publice, securităţii naţionale, sanitar, veterinar, situaţiilor de 
urgenţă, administraţie publice, asistenţei şi protecţiei sociale, judiciare, serviciilor de utilitate 
publică, agriculturii, comerţului şi alimentaţiei publice, comunicaţiilor şi transporturilor; 

c)persoanele care locuiesc în zona carantinată şi desfăşoară activitatea profesională în afara 
zonei carantinate; 

d)persoanele care realizează activităţi agricole sau pentru comercializarea de produse 
agroalimentare; 

e)deplasarea din alte motive justificate, precum îngrijirea/ însoţirea copiilor/membrilor de 
familie, îngrijirea unei/unui rude/afin sau a unei persoane aflate în întreţinere, asistenţa 
persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilităţi, decesul unui membru de familie; 

f)deplasarea pentru asistenţă medicală care nu poate fi amânată şi nici realizată de la distanţă; 

g)urgenţe medicale; 

6.pentru verificarea motivului deplasării în interes profesional, persoanele sunt obligate să 
prezinte, la cererea personalului autorităţilor abilitate, legitimaţie de serviciu, adeverinţă 
eliberată de angajator; 

7.pentru verificarea motivului deplasării în interes personal, persoanele sunt obligate să 
prezinte, la cererea personalului autorităţilor abilitate, o declaraţie pe propria răspundere, 
completată în prealabil; 

8.declaraţia pe propria răspundere trebuie să cuprindă numele şi prenumele, data naşterii, 
adresa locuinţei/ gospodăriei/locului activităţii profesionale, motivul deplasării dintre cele 
prevăzute la art. 4 pct. 3 şi 5, data completării şi semnătura; 

9.se permite tranzitarea unităţii administrativ-teritoriale menţionate la art. 1 alin. (2) de către 
persoanele care nu au domiciliul pe raza acestora, fiind interzisă oprirea în localitate; 

10.se permite oficierea slujbelor religioase doar în exteriorul clădirilor, cu excepţia celor la 
care participă doar personalul bisericesc. Pentru evenimentele organizate în exterior se va 
asigura o suprafaţă minimă de 4 mp pentru fiecare persoană, cu respectarea regulilor de 
protecţie sanitară, stabilite prin ordinul comun al ministrului sănătăţii şi al ministrului 
afacerilor interne, emis în temeiul art. 45 şi al art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

11.se permite oficierea slujbelor de înmormântare, cu participarea a maximum 8 persoane în 
interior, iar, în exterior, cu participarea a maximum 20 de persoane; 

12.se permite oficierea evenimentelor de stare civilă cu prezenţa a maximum 10 persoane în 
interiorul clădirii, iar în exterior cu participarea a maximum 20 de persoane, cu respectarea 
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regulilor de protecţie sanitară, stabilite prin ordinul comun al ministrului sănătăţii şi al 
ministrului afacerilor interne, emis în temeiul art. 45 şi al art. 71 alin. (2) din Legea nr. 
55/2020, cu modificările şi completările ulterioare; 

13.controlul măsurilor privind limitarea deplasării persoanelor în/din unitatea administrativ-
teritorială menţionată la art. 1 alin. (2) şi măsurile de ordine publică vor fi organizate şi 
coordonate de către Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Alba cu sprijinul Inspectoratului de 
Poliţie Judeţean Alba, al poliţiei locale, efective din cadrul Direcţiei de Sănătate Publică Alba, 
DSVSA, ITM, Protecţia Consumatorului, ISCTR sau alţi funcţionari anume desemnaţi prin 
dispoziţie a primarului unităţii administrativ-teritoriale. 

Art. 5 

În zona prevăzută la art. 1 alin. (2) se interzic următoarele activităţi: 

1.organizarea de evenimente private (nunţi, botezuri, mese festive etc.) în spaţii închise şi 
deschise; 

2.organizarea de evenimente şi/sau activităţi private pentru copii în spaţii închise cum ar fi 
evenimente aniversare, locuri de joacă sau altele asemenea; 

3.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, inclusiv al teraselor, în interiorul şi exteriorul clădirilor, 
cu excepţia activităţilor de preparare a hranei şi comercializarea produselor alimentare şi 
băuturilor alcoolice şi nealcoolice care nu se consumă în spaţiile respective; 

4.activitatea cu publicul a operatorilor economici licenţiaţi în domeniul jocurilor de noroc; 

5.organizarea şi desfăşurarea adunărilor publice organizate în baza Legii nr. 60/1991 privind 
organizarea şi desfăşurarea adunărilor publice, republicată; 

6.organizarea cu public în spaţii închise şi deschise cum ar fi, fără a se limita la acestea, 
desfăşurarea activităţilor de tipul spectacolelor şi/sau concertelor, activităţi culturale, 
ştiinţifice, artistice sau de divertisment; 

7.toate activităţile şi competiţiile sportive, individuale sau colective care se desfăşoară în 
spatii închise sau deschise, cu excepţia celor profesioniste organizate de federaţiile de profil; 

8.organizarea pieţelor pentru produse nealimentare, a târgurilor, oboarelor, iarmaroacelor şi 
pieţelor de vechituri. 

Art. 6 

(1)Se limitează programul de lucru cu publicul al operatorilor economici din domeniul 
comercializării de bunuri alimentare şi nealimentare în intervalul orar 5,00-20,00, cu excepţia 
farmaciilor şi a staţiilor de distribuţie carburant care pot avea program non-stop. 

(2)Se limitează numărul de persoane în incinta magazinelor/ 
supermagazinelor/hipermagazinelor la maximum 30% din capacitate cu respectarea 
normelor de distanţare fizică. 
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(3)În cazul centrelor comerciale/parcurilor comerciale se limitează accesul persoanelor astfel 
încât să se asigure 8 mp/persoană cu respectarea normelor de distanţare. 

(4)Operatorii economici au obligaţia de a afişa la loc vizibil, la intrarea în unitate, programul 
de funcţionare, precum şi restricţiile stabilite, inclusiv numărul maxim de persoane care pot 
avea acces simultan în interior. 

Art. 7 

(1)Începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin, în zilele de sâmbătă şi duminică, 
centrele comerciale tip Mall îşi vor suspenda temporar activitatea pe perioada instituirii 
măsurii de carantină. 

(2)Fac excepţie de la prevederile alin. (1) operatorii economici care comercializează produse 
alimentare, farmaciile, curăţătoriile, magazinele care comercializează hrană pentru animalele 
de companie, precum şi cele care comercializează produse alimentare, băuturi alcoolice şi 
nealcoolice, în sistem livrare la domiciliu (operatorii economici din zona de fast-food). 

Art. 8 

Operatorii economici care desfăşoară activităţi de transport persoane şi care tranzitează zona 
carantinată vor putea efectua opriri în staţiile proprii pentru urcarea sau coborârea 
călătorilor. Operatorii vor lua măsurile necesare pentru limitarea accesului în mijloacele de 
transport astfel încât să fie respectate măsurile de distanţare fizică. 

Art. 9 

Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Alba va evalua şi prioritiza oportunitatea de testare a 
persoanelor şi va transmite solicitările de sprijin cu materiale sanitare şi personal de 
specialitate către Institutul Naţional de Sănătate Publică/Ministerul Sănătăţii. 

Art. 10 

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă "Unirea" al Judeţului Alba asigură transmiterea 
mesajelor de avertizare prin sistemul RO-ALERT către populaţia din localitatea carantinată, cu 
măsurile ce trebuie respectate pe timpul instituirii carantinei. 

Art. 11 

(1)Nerespectarea măsurilor prevăzute de prezentul ordin atrage răspunderea disciplinară, 
civilă, contravenţională sau penală, în conformitate cu prevederile art. 64 din Legea nr. 
55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de 
COVID-19, cu modificările şi completările ulterioare. 

(2)Sunt abilitate să verifice respectarea măsurilor de mai sus categoriile de personal 
prevăzute de art. 67 din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi 
combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările şi completările ulterioare. 

Art. 12 
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Alte măsuri pentru prevenirea şi combaterea răspândirii SARS-CoV-2, precum şi pentru 
soluţionarea unor probleme deosebite pe perioada carantinei vor fi stabilite prin Centrul 
Judeţean de Coordonare şi Conducere a Intervenţiei Alba. 

Art. 13 

Prezentul ordin se va transmite spre aplicare la Centrul Judeţean de Coordonare şi Conducere 
a Intervenţiei Alba, care va asigura informarea preşedintelui Comitetului Judeţean pentru 
Situaţii de Urgenţă Alba şi a Direcţiei de Sănătate Publică Alba, şi spre informare la Institutul 
Naţional de Sănătate Publică, Ministerul Sănătăţii - Direcţia generală de asistenţă medicală, 
medicină de urgenţă şi programe de sănătate publică, Inspectoratul General al Poliţiei 
Române şi Inspectoratul General al Jandarmeriei Române. 

Art. 14 

Prevederile prezentului ordin au aplicabilitate din data de 17.11.2020, ora 00,00, pentru o 
perioadă de 14 zile, măsurile stabilite în aplicarea acestui ordin urmând a fi raportate până în 
data de 17.11.2020, ora 12,00, la Centrul Naţional de Coordonare şi Conducere a Intervenţiei. 

 

√ ORDINUL şefului Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă nr. nr. 4659948 din 
16 noiembrie 2020 privind instituirea carantinei zonale în municipiul Blaj, judeţul Alba, 
publicat in Monitorul Oficial 1085/15.11.2020 

Art. 1 

(1)Se instituie măsura de carantină zonală, începând cu data de 17.11.2020, ora 00,00, 
pentru o perioadă de 14 zile, pentru municipiul Blaj, judeţul Alba. 

(2)Perimetrul vizat de măsura prevăzută la alin. (1) este delimitat de următoarele 
coordonate geografice: 

- N 46°10'30.2'' E 23°51'42.0'' - DN 14 B; 

- N 46°08'40.5'' E 23°58'43.2'' - DN 14 B; 

- N 46°11'11.3'' E 23°56'03.4'' - DJ 107; 

- N 46°08'12.0'' E 23°56'52.9'' - DJ 107. 

Art. 2 

Este strict interzisă intrarea/ieşirea din zona carantinată prin alte zone şi căi de acces decât 
cele deschise circulaţiei publice de pe drumurile naţionale, judeţene, comunale şi forestiere. 

Art. 3 

Circulaţia şi staţionarea în spaţii publice ale persoanelor sunt interzise, cu excepţia motivelor 
bine justificate, prevăzute în prezentul ordin, pe baza declaraţiei pe propria răspundere, 
legitimaţiei de serviciu sau a adeverinţei eliberate de angajator. 

Art. 4 
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Se instituie următoarele măsuri obligatorii pentru toate persoanele care se află permanent 
sau tranzitează zona menţionată la art. 1: 

1.identificarea tuturor persoanelor cu domiciliul, reşedinţa ori adresa declarată în zona 
menţionată la art. 1 alin. (2) şi introducerea acestora în bazele de date dedicate; 

2.limitarea la maximum a deplasării persoanelor şi monitorizarea permanentă a respectării 
acestei măsuri; 

3.în intervalul orar 6,00-22,00, în interiorul zonei menţionate la art. 1 alin. (2), se interzice 
circulaţia tuturor persoanelor în afara locuinţei/gospodăriei, 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 asigurarea de bunuri care acoperă necesităţile de bază ale persoanelor 
şi animalelor de companie/domestice, precum şi bunuri necesare desfăşurării activităţii 
profesionale, pentru persoanele cu vârsta de peste 65 de ani în intervalul 10,00-13,00, iar 
pentru persoanele cu vârsta mai mică de 65 de ani în intervalele orare 6,00-10,00, respectiv 
13,00-20,00; 

c)deplasarea pentru asistenţă medicală care nu poate fi amânată şi nici realizată de la 
distanţă; 

d)deplasările scurte, în apropierea locuinţei/gospodăriei, legate de activitatea fizică 
individuală a persoanelor (cu excluderea oricăror activităţi sportive de echipă), precum şi 
pentru nevoile animalelor de companie/domestice; 

e)deplasarea în scopul donării de sânge, la centrele de transfuzie sanguină; 

f)deplasarea în scop umanitar sau de voluntariat; 

g)deplasarea pentru realizarea de activităţi agricole; 

h)deplasarea producătorilor agricoli pentru comercializarea de produse agroalimentare; 

i)îngrijirea sau administrarea unei proprietăţi din altă localitate; 

j)participarea la programe sau proceduri în centre de tratament; 

k)pentru achiziţia, service-ul, efectuarea ITP sau alte operaţiuni de întreţinere a vehiculelor; 

l)eliberarea de documente necesare pentru obţinerea unor drepturi prevăzute de lege; 

m)alte motive justificative precum: îngrijirea/însoţirea copiilor/membrilor de familie, 
îngrijirea unei/unui rude/afin sau persoane aflate în întreţinere, asistenţa persoanelor 
vârstnice, bolnave sau cu dizabilităţi ori decesul unui membru de familie; 

n)participarea la activităţi religioase; 

4.în intervalul orar 22,00-6,00, circulaţia persoanelor în afara locuinţei/gospodăriei este 
permisă numai pentru motivele prevăzute la pct. 3, lit. a), c) şi d); 
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5.în/din zona menţionată la art. 1 alin. (2) este permisă intrarea/ieşirea pentru: 

a)transportul de marfă indiferent de natura acestuia, al materiilor prime şi resurselor 
necesare desfăşurării activităţilor economice în localitatea carantinată, precum şi 
aprovizionarea populaţiei; 

b)persoanele care nu locuiesc în zona carantinată, dar care desfăşoară activităţi economice 
sau în domeniul apărării, ordinii publice, securităţii naţionale, sanitar, veterinar, situaţiilor de 
urgenţă, administraţiei publice, asistenţei şi protecţiei sociale, judiciare, serviciilor de utilitate 
publică, agriculturii, comerţ şi alimentaţie publică, comunicaţiilor şi transporturilor; 

c)persoanele care locuiesc în zona carantinată şi desfăşoară activitatea profesională în afara 
zonei carantinate; 

d)persoanele care realizează activităţi agricole sau pentru comercializarea de produse 
agroalimentare; 

e)deplasarea din alte motive justificate, precum îngrijirea/ însoţirea copiilor/membrilor de 
familie, îngrijirea unei/unui rude/afin sau a unei persoane aflate în întreţinere, asistenţa 
persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilităţi, decesul unui membru de familie; 

f)deplasarea pentru asistenţă medicală care nu poate fi amânată şi nici realizată de la distanţă; 

g)urgenţe medicale; 

6.Pentru verificarea motivului deplasării în interes profesional, persoanele sunt obligate să 
prezinte, la cererea personalului autorităţilor abilitate, legitimaţia de serviciu sau adeverinţa 
eliberată de angajator; 

7.pentru verificarea motivului deplasării în interes personal, persoanele sunt obligate să 
prezinte, la cererea personalului autorităţilor abilitate, declaraţia pe propria răspundere, 
completată în prealabil; 

8.declaraţia pe propria răspundere trebuie să cuprindă numele şi prenumele, data naşterii, 
adresa locuinţei/gospodăriei/ locului activităţii profesionale, motivul deplasării dintre cele 
prevăzute la art. 4 pct. 3 şi 5, data completării şi semnătura; 

9.se permite tranzitarea municipiului Blaj de către persoanele care nu au domiciliul pe raza 
acestuia, fiind interzisă oprirea în localitate; 

10.se permite oficierea slujbelor religioase doar în exteriorul clădirilor, cu excepţia celor la 
care participă doar personalul bisericesc. Pentru evenimentele organizate în exterior se va 
asigura o suprafaţă minimă de 4 mp pentru fiecare persoană, cu respectarea regulilor de 
protecţie sanitară, stabilite prin ordinul comun al ministrului sănătăţii şi al ministrului 
afacerilor interne, emis în temeiul art. 45 şi al art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

11.se permite oficierea slujbelor de înmormântare, cu participarea a maximum 8 persoane în 
interior iar, în exterior, cu participarea a maximum 20 de persoane; 
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12.se permite oficierea evenimentelor de stare civilă cu prezenţa a maximum 10 persoane în 
interiorul clădirii, iar în exterior cu participarea a maximum 20 de persoane, cu respectarea 
regulilor de protecţie sanitară, stabilite prin ordinul comun al ministrului sănătăţii şi al 
ministrului afacerilor interne, emis în temeiul art. 45 şi al art. 71 alin. (2) din Legea nr. 
55/2020, cu modificările şi completările ulterioare; 

13.controlul măsurilor privind limitarea deplasării persoanelor în/din unitatea administrativ 
teritorială menţionată la art. 1 alin. (2) şi măsurile de ordine publică vor fi organizate şi 
coordonate de către Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Alba cu sprijinul Inspectoratului de 
Poliţie Judeţean Alba, a poliţiei locale, efective din cadrul Direcţiei de Sănătate Publică Alba, 
DSVSA, ITM, Protecţia Consumatorului, ISCTR sau alţi funcţionari anume desemnaţi prin 
dispoziţie a primarului unităţii administrativ-teritoriale; 

Art. 5 

În zona prevăzută la art. 1 alin. (2) se interzic următoarele activităţi: 

1.organizarea de evenimente private (nunţi, botezuri, mese festive etc.) în spaţii închise şi 
deschise; 

2.organizarea de evenimente şi/sau activităţi private pentru copii în spaţii închise, cum ar fi 
evenimente aniversare, locuri de joacă sau altele asemenea; 

3.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, inclusiv al teraselor, în interiorul şi exteriorul clădirilor, 
cu excepţia activităţilor de preparare a hranei şi comercializare a produselor alimentare şi 
băuturilor alcoolice şi nealcoolice care nu se consumă în spaţiile respective; 

4.activitatea cu publicul a operatorilor economici licenţiaţi în domeniul jocurilor de noroc; 

5.organizarea şi desfăşurarea adunărilor publice organizate în baza Legii nr. 60/1991 privind 
organizarea şi desfăşurarea adunărilor publice, republicată; 

6.organizarea cu public în spaţii închise şi deschise cum ar fi, fără a se limita la acestea, 
desfăşurarea activităţilor de tipul spectacolelor şi/sau concertelor, activităţi culturale, 
ştiinţifice, artistice sau de divertisment; 

7.toate activităţile şi competiţiile sportive, individuale sau colective care se desfăşoară în 
spaţii închise sau deschise, cu excepţia celor profesioniste organizate de federaţiile de profil; 

8.organizarea pieţelor pentru produse nealimentare, a târgurilor, oboarelor, iarmaroacelor şi 
pieţelor de vechituri. 

Art. 6 

(1)Se limitează programul de lucru cu publicul al operatorilor economici din domeniul 
comercializării de bunuri alimentare şi nealimentare în intervalul orar 5,00-20,00, cu excepţia 
farmaciilor şi a staţiilor de distribuţie carburant care pot avea program non-stop. 
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(2)Se limitează numărul de persoane în incinta magazinelor/ 
supermagazinelor/hipermagazinelor la maximum 30% din capacitate, cu respectarea 
normelor de distanţare fizică. 

(3)În cazul centrelor comerciale/parcurilor comerciale se limitează accesul persoanelor astfel 
încât să se asigure 8 mp/persoană, cu respectarea normelor de distanţare. 

(4)Operatorii economici au obligaţia de a afişa la loc vizibil, la intrarea în unitate, programul 
de funcţionare, precum şi restricţiile stabilite, inclusiv numărul maxim de persoane care pot 
avea acces simultan în interior. 

Art. 7 

(1)Începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin, în zilele de sâmbătă şi duminică, 
centrele comerciale tip mall îşi vor suspenda temporar activitatea pe perioada instituirii 
măsurii de carantină. 

(2)Fac excepţie de la prevederile alin. (1) operatorii economici care comercializează produse 
alimentare, farmaciile, curăţătoriile, magazinele care comercializează hrană pentru animalele 
de companie, precum şi cele care comercializează produse alimentare, băuturi alcoolice şi 
nealcoolice, în sistem livrare la domiciliu (operatori economici din zona de fast-food). 

Art. 8 

Operatorii economici care desfăşoară activităţi de transport persoane şi care tranzitează zona 
carantinată vor putea efectua opriri în staţiile proprii pentru urcarea sau coborârea 
călătorilor. Operatorii vor lua măsurile necesare pentru limitarea accesului în mijloacele de 
transport astfel încât să fie respectate măsurile de distanţare fizică. 

Art. 9 

Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Alba va evalua şi prioritiza oportunitatea de testare a 
persoanelor şi va transmite solicitările de sprijin cu materiale sanitare şi personal de 
specialitate către Institutul Naţional de Sănătate Publică/Ministerul Sănătăţii. 

Art. 10 

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă "Unirea" al Judeţului Alba asigură transmiterea 
mesajelor de avertizare prin sistemul RO-ALERT către populaţia din localitatea carantinată, cu 
măsurile ce trebuie respectate pe timpul instituirii carantinei. 

Art. 11 

(1)Nerespectarea măsurilor prevăzute în prezentul ordin atrage răspunderea disciplinară, 
civilă, contravenţională sau penală, în conformitate cu prevederile art. 64 din Legea nr. 
55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de 
COVID-19, cu modificările şi completările ulterioare. 

(2)Sunt abilitate să verifice respectarea măsurilor de mai sus categoriile de personal 
prevăzute de art. 67 din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi 
combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările şi completările ulterioare. 
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Art. 12 

Alte măsuri pentru prevenirea şi combaterea răspândirii SARS-CoV-2, precum şi pentru 
soluţionarea unor probleme deosebite pe perioada carantinei vor fi stabilite prin Centrul 
Judeţean de Coordonare şi Conducere a Intervenţiei Alba. 

Art. 13 

Prezentul ordin se va transmite spre aplicare la Centrul Judeţean de Coordonare şi Conducere 
a Intervenţiei Alba, care va asigura informarea preşedintelui Comitetului Judeţean pentru 
Situaţii de Urgenţă Alba şi a Direcţiei de Sănătate Publică Alba, şi spre informare la Institutul 
Naţional de Sănătate Publică, Ministerul Sănătăţii - Direcţia generală de asistenţă medicală, 
medicină de urgenţă şi programe de sănătate publică, Inspectoratul General al Poliţiei 
Române şi Inspectoratul General al Jandarmeriei Române. 

Art. 14 

Prevederile prezentului ordin au aplicabilitate din data de 17.11.2020, ora 00,00, pentru o 
perioadă de 14 zile, măsurile stabilite în aplicarea acestui ordin urmând a fi raportate până în 
data de 17.11.2020, ora 12,00, la Centrul Naţional de Coordonare şi Conducere a Intervenţiei. 

 

√ ORDINUL şefului Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă nr. 4659949 din 16 
noiembrie 2020 privind instituirea carantinei zonale pentru municipiului Alba Iulia, judeţul 
Alba, publicat in Monitorul Oficial 1085/15.11.2020 

Art. 1 

(1)Se instituie măsura de carantină zonală, începând cu data de 17.11.2020, ora 00,00, 
pentru o perioadă de 14 zile, pentru municipiul Alba Iulia, judeţul Alba. 

(2)Perimetrul vizat de măsura prevăzută la alin. (1) este delimitat de următoarele 
coordonate geografice: 

- N 46°06'41.0'' E 23°32'22.2'' DN 74 ieşire spre Zlatna, inclusiv Miceşti; 

- N 46°06'10.9'' E 23°36'16.1'' strada Al. Ioan Cuza, inclusiv Bărăbanţ; 

- N 46°04'16.6'' E 23°35'43.2'' strada Mărăşeşti, barieră Drâmbar; 

- N 46°02'33.9'' E 23°33'47.8'' strada Regimentul 5 Vânători, inclusiv Partoş şi Oarda; 

- N 46°03'15.0'' E 23°34'16.0'' bulevardul Ferdinand; 

- N 46°02'19.7'' E 23°31'48.6'' localitatea Pâclişa. 

Art. 2 

Este strict interzisă intrarea/ieşirea din zona carantinată prin alte zone şi căi de acces decât 
cele deschise circulaţiei publice de pe drumurile naţionale, judeţene, comunale şi forestiere. 

Art. 3 
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Circulaţia şi staţionarea în spaţii publice a persoanelor sunt interzise, cu excepţia motivelor 
bine justificate, prevăzute în prezentul ordin, pe baza declaraţiei pe propria răspundere, 
legitimaţiei de serviciu sau a adeverinţei eliberate de angajator. 

Art. 4 

Se instituie următoarele măsuri obligatorii pentru toate persoanele care se află permanent 
sau tranzitează zona menţionată la art. 1: 

1.identificarea tuturor persoanelor cu domiciliul, reşedinţa ori adresa declarată în zona 
menţionată la art. 1 alin. (2) şi introducerea acestora în bazele de date dedicate; 

2.limitarea la maximum a deplasării persoanelor şi monitorizarea permanentă a respectării 
acestei măsuri; 

3.în intervalul orar 6,00-22,00, în interiorul zonei menţionate la art. 1 alin. (2) se interzice 
circulaţia tuturor persoanelor în afara locuinţei/gospodăriei, 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 asigurarea de bunuri care acoperă necesităţile de bază ale persoanelor 
şi animalelor de companie/domestice, precum şi bunuri necesare desfăşurării activităţii 
profesionale, pentru persoanele cu vârsta de peste 65 de ani în intervalul 10,00-13,00, iar 
pentru persoanele cu vârsta mai mică de 65 de ani în intervalele orare 6,00-10,00, respectiv 
13,00-20,00; 

c)deplasarea pentru asistenţă medicală care nu poate fi amânată şi nici realizată de la 
distanţă; 

d)deplasările scurte, în apropierea locuinţei/gospodăriei, legate de activitatea fizică 
individuală a persoanelor (cu excluderea oricăror activităţi sportive de echipă), cât şi pentru 
nevoile animalelor de companie/domestice; 

e)deplasarea în scopul donării de sânge la centrele de transfuzie sanguină; 

f)deplasarea în scop umanitar sau de voluntariat; 

g)deplasarea pentru realizarea de activităţi agricole; 

h)deplasarea producătorilor agricoli pentru comercializarea de produse agroalimentare; 

i)îngrijirea sau administrarea unei proprietăţi din alta localitate; 

j)participarea la programe sau proceduri în centrele de tratament; 

k)pentru achiziţia, service-ul, efectuarea ITP sau altă operaţiuni de întreţinere a vehiculelor; 

l)eliberarea de documente necesare pentru obţinerea unor drepturi prevăzute de lege; 

m)alte motive justificative precum: îngrijirea/însoţirea copiilor/membrilor de familie, 
îngrijirea unei/unui rude/afin sau a unei persoane aflate în întreţinere, asistenţa persoanelor 
vârstnice, bolnave sau cu dizabilităţi ori decesul unui membru de familie; 



43 
 

n)participarea la activităţi religioase; 

4.în intervalul orar 22,00-6,00, circulaţia persoanelor în afara locuinţei/gospodăriei este 
permisă numai pentru motivele prevăzute la pct. 3 lit. a), c) şi d); 

5.în/din zona menţionată la art. 1 alin. (2) este permisă intrarea/ieşirea pentru: 

a)transportul de marfă, indiferent de natura acestuia, al materiilor prime şi resurselor 
necesare desfăşurării activităţilor economice în localitatea carantinată, precum şi 
aprovizionarea populaţiei; 

b)persoanele care nu locuiesc în zona carantinată, dar care desfăşoară activităţi economice 
sau în domeniul apărării, ordinii publice, securităţii naţionale, sanitar, veterinar, situaţiilor de 
urgenţă, administraţiei publice, asistenţei şi protecţiei sociale, judiciare, serviciilor de utilitate 
publică, agriculturii, comerţului şi alimentaţiei publice, comunicaţiilor şi transporturilor; 

c)persoanele care locuiesc în zona carantinată şi desfăşoară activitatea profesională în afara 
zonei carantinate; 

d)persoanele care realizează activităţi agricole sau pentru comercializarea de produse 
agroalimentare; 

e)deplasarea din alte motive justificate, precum îngrijirea/însoţirea copiilor/membrilor de 
familie, îngrijirea unei/unui rude/afin sau a unei persoane aflate în întreţinere, asistenţa 
persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilităţi, decesul unui membru de familie; 

f)deplasarea pentru asistenţă medicală care nu poate fi amânată şi nici realizată de la distanţă; 

g)urgenţe medicale; 

6.pentru verificarea motivului deplasării în interes profesional, persoanele sunt obligate să 
prezinte, la cererea personalului autorităţilor abilitate, legitimaţia de serviciu sau adeverinţa 
eliberată de angajator; 

7.pentru verificarea motivului deplasării în interes personal, persoanele sunt obligate să 
prezinte, la cererea personalului autorităţilor abilitate, declaraţia pe propria răspundere, 
completată în prealabil; 

8.declaraţia pe propria răspundere trebuie să cuprindă numele şi prenumele, data naşterii, 
adresa locuinţei/ gospodăriei/locului activităţii profesionale, motivul deplasării dintre cele 
prevăzute la art. 4 pct. 3 şi 5, data completării şi semnătura; 

9.se permite tranzitarea municipiului Alba Iulia de către persoanele care nu au domiciliul pe 
raza acestuia, fiind interzisă oprirea în localitate; 

10.se permite oficierea slujbelor religioase doar în exteriorul clădirilor, cu excepţia celor la 
care participă doar personalul bisericesc. Pentru evenimentele organizate în exterior se va 
asigura o suprafaţă minimă de 4 mp pentru fiecare persoană, cu respectarea regulilor de 
protecţie sanitară, stabilite prin ordinul comun al ministrului sănătăţii şi al ministrului 
afacerilor interne, emis în temeiul art. 45 şi al art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
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11.se permite oficierea slujbelor de înmormântare, cu participarea a maximum 8 persoane în 
interior iar, în exterior, cu participarea a maximum 20 de persoane; 

12.se permite oficierea evenimentelor de stare civilă cu prezenţa a maximum 10 persoane în 
interiorul clădirii, iar în exterior cu participarea a maximum 20 de persoane, cu respectarea 
regulilor de protecţie sanitară, stabilite prin ordinul comun al ministrului sănătăţii şi al 
ministrului afacerilor interne, emis în temeiul art. 45 şi al art. 71 alin. (2) din Legea nr. 
55/2020, cu modificările şi completările ulterioare; 

13.controlul măsurilor privind limitarea deplasării persoanelor în/din unitatea administrativ-
teritorială menţionată la art. 1 alin. (2) şi măsurile de ordine publică vor fi organizate şi 
coordonate de către Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Alba cu sprijinul Inspectoratului de 
Poliţie Judeţean Alba, al poliţiei locale, efective din cadrul Direcţiei de Sănătate Publică Alba, 
DSVSA, ITM, Protecţia Consumatorului, ISCTR sau alţi funcţionari anume desemnaţi prin 
dispoziţie a primarului unităţii administrativ-teritoriale. 

Art. 5 

În zona prevăzută la art. 1 alin. (2) se interzic următoarele activităţi: 

1.organizarea de evenimente private (nunţi, botezuri, mese festive etc.) în spaţii închise şi 
deschise; 

2.organizarea de evenimente şi/sau activităţi private pentru copii în spaţii închise cum ar fi 
evenimente aniversare, locuri de joacă sau altele asemenea; 

3.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, inclusiv al teraselor, în interiorul şi exteriorul clădirilor, 
cu excepţia activităţilor de preparare a hranei şi comercializarea produselor alimentare şi 
băuturilor alcoolice şi nealcoolice care nu se consumă în spaţiile respective; 

4.activitatea cu publicul a operatorilor economici licenţiaţi în domeniul jocurilor de noroc; 

5.organizarea şi desfăşurarea adunărilor publice organizate în baza Legii nr. 60/1991 privind 
organizarea şi desfăşurarea adunărilor publice, republicată; 

6.organizarea cu public în spaţii închise şi deschise cum ar fi, fără a se limita la acestea, 
desfăşurarea activităţilor de tipul spectacolelor şi/sau concertelor, activităţi culturale, 
ştiinţifice, artistice sau de divertisment; 

7.toate activităţile şi competiţiile sportive, individuale sau colective care se desfăşoară în 
spaţii închise sau deschise, cu excepţia celor profesioniste organizate de federaţiile de profil; 

8.organizarea pieţelor pentru produse nealimentare, a târgurilor, oboarelor, iarmaroacelor şi 
pieţelor de vechituri. 

Art. 6 
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(1)Se limitează programul de lucru cu publicul al operatorilor economici din domeniul 
comercializării de bunuri alimentare şi nealimentare în intervalul orar 5,00-20,00, cu excepţia 
farmaciilor şi a staţiilor de distribuţie carburant care pot avea program non-stop. 

(2)Se limitează numărul de persoane în incinta 
magazinelor/supermagazinelor/hipermagazinelor la maximum 30% din capacitate, cu 
respectarea normelor de distanţare fizică. 

(3)În cazul centrelor comerciale/parcurilor comerciale se limitează accesul persoanelor astfel 
încât să se asigure 8 mp/persoană, cu respectarea normelor de distanţare. 

(4)Operatorii economici au obligaţia de a afişa la loc vizibil, la intrarea în unitate, programul 
de funcţionare, precum şi restricţiile stabilite, inclusiv numărul maxim de persoane care pot 
avea acces simultan în interior. 

Art. 7 

(1)Începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin, în zilele de sâmbătă şi duminică, 
centrele comerciale tip mall îşi vor suspenda temporar activitatea pe perioada instituirii 
măsurii de carantină. 

(2)Fac excepţie de la prevederile alin. (1) operatorii economici care comercializează produse 
alimentare, farmaciile, curăţătoriile, magazinele care comercializează hrană pentru animalele 
de companie, precum şi cele care comercializează produse alimentare, băuturi alcoolice şi 
nealcoolice, în sistem de livrare la domiciliu (operatorii economici din zona de fast-food). 

Art. 8 

Operatorii economici care desfăşoară activităţi de transport persoane şi care tranzitează zona 
carantinată vor putea efectua opriri în staţiile proprii pentru urcarea sau coborârea 
călătorilor. Operatorii vor lua măsurile necesare pentru limitarea accesului în mijloacele de 
transport astfel încât să fie respectate măsurile de distanţare fizică. 

Art. 9 

Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului Alba va evalua şi prioritiza oportunitatea de testare a 
persoanelor şi va transmite solicitările de sprijin cu materiale sanitare şi personal de 
specialitate către Institutul Naţional de Sănătate Publică/Ministerul Sănătăţii. 

Art. 10 

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă "Unirea" al Judeţului Alba asigură transmiterea 
mesajelor de avertizare prin sistemul RO-ALERT către populaţia din localitatea carantinată, cu 
măsurile ce trebuie respectate pe timpul instituirii carantinei. 

Art. 11 

(1)Nerespectarea măsurilor prevăzute de prezentul ordin atrage răspunderea disciplinară, 
civilă, contravenţională sau penală, în conformitate cu prevederile art. 64 din Legea nr. 
55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de 
COVID-19, cu modificările şi completările ulterioare. 
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(2)Sunt abilitate să verifice respectarea măsurilor de mai sus categoriile de personal 
prevăzute de art. 67 din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi 
combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările şi completările ulterioare. 

Art. 12 

Alte măsuri pentru prevenirea şi combaterea răspândirii SARS-CoV-2, precum şi pentru 
soluţionarea unor probleme deosebite pe perioada carantinei vor fi stabilite prin Centrul 
Judeţean de Coordonare şi Conducere a Intervenţiei Alba. 

Art. 13 

Prezentul ordin se va transmite spre aplicare la Centrul Judeţean de Coordonare şi Conducere 
a Intervenţiei Alba, care va asigura informarea preşedintelui Comitetului Judeţean pentru 
Situaţii de Urgenţă Alba şi a Direcţiei de Sănătate Publică Alba, şi spre informare la Institutul 
Naţional de Sănătate Publică, Ministerul Sănătăţii - Direcţia generală de asistenţă medicală, 
medicină de urgenţă şi programe de sănătate publică, Inspectoratul General al Poliţiei 
Române şi Inspectoratul General al Jandarmeriei Române. 

Art. 14 

Prevederile prezentului ordin au aplicabilitate din data de 17.11.2020, ora 00,00, pentru o 
perioadă de 14 zile, măsurile stabilite în aplicarea acestui ordin urmând a fi raportate până în 
data de 17.11.2020, ora 12,00, la Centrul Naţional de coordonare şi Conducere a Intervenţiei 

 

√ ORDINUL şefului Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă nr. 4659950 din 16 
noiembrie 2020 privind instituirea carantinei zonale în localitatea Sâmbăta de Sus, judeţul 
Braşov, publicat in Monitorul Oficial 1085/15.11.2020 

Art. 1 

(1)Se instituie măsura de carantină zonală, începând cu data de 17.11.2020, ora 00,00, 
pentru o perioadă de 14 zile, pentru localitatea Sâmbăta de Sus, judeţul Braşov. 

(2)Perimetrul vizat de măsura prevăzută la alin. (1) este delimitat de următoarele 
coordonate geografice: 

Satul Sâmbăta de Sus: 

N 45°45'50.01''/E 24°49'48.78'' - DC 77 - spre Voivodeni 

N 45°46'01.70''/E 24°49'24.83'' - DJ 105B - spre Sâmbăta de Jos 

N 45°45'37.692''/E 24°48'48.78'' - DJ 104A - spre Drăguş 

N 45°45'18.72''/E 24°49'31.50'' - DJ 105B - spre Staţiunea Climaterică Sâmbăta 

N 45°45'15.63''/E 24°50'01.88'' - DJ 104A - spre Lisa; 

Staţiunea Climaterică Sâmbăta de Sus: 
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N 45°45'15.64''/E 24°50'01.89'' - DJ 104A - spre Lisa 

N 45°41'59.16''/E 24°48'30.65'' - DJ 105B - spre Sâmbăta de Sus 

N 45°41'17.80''/E 24°47'31.39'' - DJ102G - spre Victoria 

N 45°41'20.62''/E 24°48'28.38'' - drum fără nume - spre Lisa 

N 45°42'03.56''/E 24°47'30.39'' - DC 76 - spre Drăguş. 

Art. 2 

În zona prevăzută la art. 1 alin. (2) se propune instituirea următoarelor măsuri obligatorii 
pentru toate persoanele care se află permanent sau tranzitează zona menţionată la art. 1: 

1.identificarea tuturor persoanelor cu domiciliul, reşedinţa ori adresa declarată în zona 
menţionată la art. 1 alin. (2) şi introducerea acestora în bazele de date dedicate; 

2.limitarea la maximum a deplasării persoanelor şi monitorizarea permanentă a respectării 
acestei măsuri; 

3.evaluarea de către Direcţia de Sănătate Publică Braşov a oportunităţii şi prioritizării de 
testare a persoanelor şi transmiterea solicitărilor de sprijin cu materiale sanitare şi personal 
de specialitate către Institutul Naţional de Sănătate Publică/Ministerul Sănătăţii; 

4.stabilirea, prin grija administraţiei publice locale din unitatea administrativ-teritorială 
menţionată la art. 1 şi a Inspectoratului de Poliţie Judeţean Braşov, a rutelor ocolitoare, a 
căilor de circulaţie prin care se poate tranzita zona şi aducerea la cunoştinţa populaţiei a 
acestora; 

5.asigurarea măsurilor de ordine publică de către Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Braşov 
sau Inspectoratul de Poliţie Judeţean Braşov, după caz; 

6.interzicerea desfăşurării următoarelor activităţi: 

a)organizarea de evenimente private (nunţi, botezuri, zile aniversare, mese festive etc.) în 
spaţii închise şi deschise; 

b)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, inclusiv al teraselor, în interiorul şi exteriorul clădirilor, 
cu excepţia activităţilor de livrare la domiciliu şi/sau activităţilor de genul take and go sau 
similare; 

c)activitatea cu publicul a operatorilor economici licenţiaţi în domeniul jocurilor de noroc; 

d)activitatea cu publicul a structurilor de primire turistice, cu excepţia persoanelor care 
efectuează deplasări în interes profesional pentru operatorii economici de pe raza localităţii 
carantinate; 

e)organizarea şi desfăşurarea de activităţi în cinematografe şi ale instituţiilor organizatoare 
de spectacole şi/sau concerte; 
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f)organizarea de evenimente şi/sau activităţi private pentru copii în spaţii închise, cum ar fi 
evenimente aniversare, locuri de joacă, spaţii de tip after school etc.; 

g)activitatea cu publicul a saloanelor de înfrumuseţare, cu excepţia sesiunilor programate şi 
desfăşurate în formula "un prestator/un beneficiar" pentru un salon; 

h)organizarea târgurilor, oboarelor, iarmaroacelor şi a pieţelor de vechituri; 

i)activităţile şi competiţiile sportive; 

7.oficierea slujbelor religioase doar în exteriorul clădirilor, cu excepţia celor la care participă 
personalul bisericesc. Sunt permise în interiorul clădirilor şi slujbele religioase cu caracter 
privat (cununie religioasă, botez, înmormântări) cu prezenţa a maximum 16 persoane şi cu 
respectarea regulilor de protecţie sanitară; 

8.accesul credincioşilor în lăcaşurile de cult, pentru rugăciuni cu caracter individual, să se 
realizeze astfel încât să fie asigurată o suprafaţă minimă de 4 mp pentru fiecare persoană şi o 
distanţă de minimum 2 metri între persoane; 

9.oficierea căsătoriilor la starea civilă se realizează cu prezenţa a maximum 20 de persoane în 
exteriorul clădirilor şi, respectiv, 8 persoane în interiorul clădirilor, cu respectarea regulilor de 
protecţie sanitară, stabilite prin ordinul comun al ministrului sănătăţii şi al ministrului 
afacerilor interne, emis în temeiul art. 45 şi al art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

10.se instituie obligativitatea purtării măştii de protecţie, astfel încât să acopere nasul şi gura, 
pentru toate persoanele care au împlinit 5 ani, prezente în spaţii publice închise şi deschise. 

Art. 3 

(1)În/Din zona menţionată la art. 1 alin. (2) este permisă intrarea/ieşirea pentru: 

a)transportul de marfă, indiferent de natura acestuia, al materiilor prime şi resurselor 
necesare desfăşurării activităţilor economice în localitatea carantinată, precum şi pentru 
aprovizionarea populaţiei; 

b)persoanele care nu locuiesc în zona carantinată, dar care desfăşoară activităţi economice 
sau în domeniul apărării, ordinii publice, securităţii naţionale, sanitar, veterinar, situaţiilor de 
urgenţă, administraţiei publice locale, asistenţei şi protecţiei sociale, judiciare, serviciilor de 
utilitate publică, agriculturii, alimentaţiei publice, comunicaţiilor şi transporturilor, în baza 
ordinului de serviciu sau delegaţiei; 

c)persoanele care locuiesc în zona carantinată şi desfăşoară activitatea profesională în afara 
zonei carantinate; 

d)persoanele care realizează activităţi agricole sau pentru comercializarea de produse 
agroalimentare; 

e)deplasarea din alte motive justificate, precum îngrijirea/însoţirea copiilor/membrilor de 
familie, îngrijirea unei/unui rude/afin sau a unei persoane aflate în întreţinere, asistenţa 
persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilităţi, decesul unui membru de familie; 
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f)deplasarea pentru obţinerea unor drepturi care, potrivit legii, nu pot fi amânate; 

g)deplasarea pentru asistenţă medicală care nu poate fi amânată şi nici realizată de la 
distanţă; 

h)urgenţe medicale. 

(2)Toate persoanele prevăzute la alin. (1) vor prezenta autorităţilor competente un document 
din care să rezulte calitatea de elev, legitimaţie de serviciu valabilă, adeverinţă de salariat 
eliberată de angajator sau alt document care să ateste activitatea profesională. Pentru 
deplasarea din alte motive decât profesionale se va prezenta o declaraţie din care să rezulte 
motivul justificat al deplasării. 

(3)Declaraţia pe propria răspundere trebuie să cuprindă numele şi prenumele, data naşterii, 
adresa locuinţei/gospodăriei/ locului activităţii profesionale, motivul deplasării, data 
completării şi semnătura. 

(4)Se permite tranzitarea localităţii Sâmbăta de Sus de către persoanele care nu au domiciliul 
pe raza acesteia, fiind interzisă oprirea în localitate. 

Art. 4 

Este strict interzisă intrarea/ieşirea în/din zona carantinată prin alte zone şi căi de acces decât 
cele deschise circulaţiei publice de pe drumurile naţionale, judeţene, comunale şi forestiere. 

Art. 5 

(1)Nerespectarea măsurilor prevăzute de prezentul ordin atrage răspunderea disciplinară, 
civilă, contravenţională sau penală, în conformitate cu prevederile art. 64 din Legea nr. 
55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de 
COVID-19, cu modificările şi completările ulterioare. 

(2)Sunt abilitate să verifice respectarea măsurilor de mai sus categoriile de personal 
prevăzute de art. 67 din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi 
combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările şi completările ulterioare. 

Art. 6 

Alte măsuri pentru prevenirea şi combaterea răspândirii SARS-CoV-2, precum şi pentru 
soluţionarea unor probleme deosebite pe perioada carantinei vor fi stabilite prin Centrul 
Judeţean de Coordonare şi Conducere a Intervenţiei Braşov (telefon: 0268 428 888, e-mail: 
cjcci.brasov@gmail.com). 

Art. 7 

Prezentul ordin se va transmite spre aplicare la Centrul Judeţean de Coordonare şi Conducere 
a Intervenţiei Braşov, care va asigura informarea preşedintelui Comitetului Judeţean pentru 
Situaţii de Urgenţă Braşov şi a Direcţiei de Sănătate Publică Braşov, şi spre informare la 
Institutul Naţional de Sănătate Publică, Ministerul Sănătăţii - Direcţia generală de asistenţă 
medicală, medicină de urgenţă şi programe de sănătate publică, Inspectoratul General al 
Poliţiei Române şi Inspectoratul General al Jandarmeriei Române. 
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Art. 8 

Prevederile prezentului ordin au aplicabilitate din data de 17.11.2020, ora 00,00, pentru o 
perioadă de 14 zile, măsurile stabilite în aplicarea acestui ordin urmând a fi raportate până în 
data de 18.11.2020, ora 12,00, la Centrul Naţional de Coordonare şi Conducere a Intervenţiei 

 

 

 

 

 

 
 
 


