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COMUNICAT

Având  în  vedere  ședința  Comitetului  Local  pentru  Situații  de  Urgență  de  astăzi
27.04.2021,  s-a  procedat  la  luarea  măsurilor  care  se  impun  împotriva noului
CORONAVIRUS SARS-CoV-2  (COVID-19),  conform Hotărârii  CJSU Ilfov nr.
121/26.04.2021 privind măsurile dispuse pentru județul Ilfov, după cum urmează:

Se constată că la nivelul județului Ilfov rata de incidență cumulată la 14 zile, în data
de  26.04.2021,  este  de  3,39/1000  de  locuitori  fapt  pentru  care,  începând  cu
27.04.2021 ora 00:00, se dispun următoarele măsuri:

1. În localitățile în care incidența cumulată la 14 zile este mai mică sau egală cu
3,5/1000 de locuitori,  cu  condiția  menținerii  incidenței  cumulată  la  cel  mult
4/1000 de locuitori, se dispun următoarele măsuri:
(1) Circulaţia persoanelor în afara locuinţei/gospodăriei este interzisă în intervalul
orar

22:00 - 5:00, cu următoarele excepţii:
a)  deplasarea  în  interes  profesional,  inclusiv  între  locuință/gospodărie  și
locul/locurile
de desfășurare a activității profesionale și înapoi;
b) deplasarea pentru asistență medicală, care nu poate fi amânată și nici realizată de
la distanță, precum și pentru achiziționarea de medicamente sau pentru efectuarea
vaccinului conform programării;
c) deplasări în afara localităților ale persoanelor care sunt în tranzit sau efectuează
călătorii al căror interval orar se suprapune cu perioada interdicției, cum ar fi cele
efectuate cu avionul, trenul, autocare sau alte mijloace de transport de persoane, și
care pot fi dovedite prin bilet sau orice altă modalitate de achitare a călătoriei;
d) deplasarea din motive justificate, precum îngrijirea/ însoțirea copilului, asistența
persoanelor  vârstnice,  bolnave  sau  cu  dizabilități  ori  decesul  unui  membru  de
familie;
e) părăsirea domiciliului pentru protejarea vieții sau integrității fizice în cazul unui
pericol grav și iminent, cu apelarea Sistemului Naţional Unic pentru Apeluri de
Urgenţă – 112.
Pentru  verificarea  motivului  deplasării,  în  interes  profesional,  persoanele  sunt
obligate  să  prezinte,  la  cererea  autorităților  abilitate,  legitimația  de
serviciu/adeverința eliberată de angajator, ori o declarație pe propria răspundere.
Pentru  verificarea  deplasărilor  în  interes  personal  sunt  obligate  să  prezinte
declarația pe propria răspundere, completată în prealabil.
(2) Programul operatorilor economici care desfașoară activități de comerț/prestări
servicii în spații închise și /sau deschise, publice și/sau private, se poate desfășura
în intervalul orar 05:00 – 21:00.
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a)  Prin  excepție  de  la  prevederile  alin.  (2),  în  intervalul  orar  21:00  -  05:00
operatorii economici pot activa doar în relaţia cu operatori economici cu activitate
de livrare la domiciliu.
b)  Prin  excepție  de  la  prevederile  alin.  (2),  unitățile  farmaceutice,  benzinăriile,
operatorii  economici  cu  activitate  de  livrare  la  domiciliu,  precum și  operatorii
economici  din  domeniul  transportului  rutier  de  persoane  care  utilizează
autovehicule  cu  capacitate  mai  mare  de  9  locuri  pe  scaune,  inclusiv  locul
conducătorului  auto,  și  cei  din  domeniul  transportului  rutier  de  mărfuri  care
utilizează  autovehicule  cu  masa  maximă  autorizată  de  peste  2,4  tone  își  pot
desfășura  activitatea  în  regim  normal  de  muncă,  cu  respectarea  normelor  de
protecție sanitară.
(3) Se permite activitatea operatorilor economici desfășurată în spații închise în
domeniul sălilor de sport și/sau fitness.

2. În localitățile în care incidența cumulată la 14 zile este mai mare de 4/1000
de  locuitori  și  mai  mică  sau  egală  cu  7,5/1000  de  locuitori,  se  dispun
următoarele măsuri:
(1) Circulaţia persoanelor în afara locuinţei/gospodăriei este interzisă în intervalul
orar 22:00 – 05:00 în zilele de luni până joi, și în intervalul orar 20:00 – 05:00 în
zilele de vineri, sâmbătă și duminică, cu următoarele excepţii:
a)  deplasarea  în  interes  profesional,  inclusiv  între  locuință/gospodărie  și
locul/locurile de desfășurare a activității profesionale și înapoi;
b) deplasarea pentru asistență medicală, care nu poate fi amânată și nici realizată de
la distanță, precum și pentru achiziționarea de medicamente sau pentru efectuarea
vaccinului conform programării;
c) deplasări în afara localităților ale persoanelor care sunt în tranzit sau efectuează
călătorii al căror interval orar se suprapune cu perioada interdicției, cum ar fi cele
efectuate cu avionul, trenul, autocare sau alte mijloace de transport de persoane, și
care pot fi dovedite prin bilet sau orice altă modalitate de achitare a călătoriei;
d) deplasarea din motive justificate, precum îngrijirea/ însoțirea copilului, asistența
persoanelor  vârstnice,  bolnave  sau  cu  dizabilități  ori  decesul  unui  membru  de
familie;
e) părăsirea domiciliului pentru protejarea vieții sau integrității fizice în cazul unui
pericol grav și iminent, cu apelarea Sistemului Naţional Unic pentru Apeluri de
Urgenţă – 112.
Pentru  verificarea  motivului  deplasării,  în  interes  profesional,  persoanele  sunt
obligate  să  prezinte,  la  cererea  autorităților  abilitate,  legitimația  de
serviciu/adeverința eliberată de angajator, ori o declarație pe propria răspundere.
Pentru  verificarea  deplasărilor  în  interes  personal  sunt  obligate  să  prezinte
declarația pe propria răspundere, completată în prealabil.
Aplicabilitatea măsurii încetează când rata de incidență cumulată pe o perioada de
14 zile scade sub 3,5/1.000 de locuitori.
(2) Programul operatorilor economici care desfașoară activități de comerț/prestări
servicii în spații închise și/sau deschise, publice și/sau private, se poate desfășura în
intervalul 05:00 – 18:00 în zilele de vineri, sâmbata și duminica. În zilele de luni
până joi, programul poate fi desfășurat în intervalul orar 05:00 – 21:00.
a) Prin excepție de la prevederile alin. (2), în intervalul orar 21:00 – 05:00 în
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zilele  de  luni  până  joi,  respectiv  18:00  –  05:00  în  zilele  de  vineri,  sâmbătă
duminică, operatorii economici pot activa doar în relaţia cu operatori economici cu
activitate de livrare la domiciliu.

b)  Prin  excepție  de  la  prevederile  alin.  (2),  unitățile  farmaceutice,  benzinăriile,
operatorii economici cu activitate de livrare la domiciliu, precum și operatorii
economici  din  domeniul  transportului  rutier  de  persoane  care  utilizează
autovehicule  cu  capacitate  mai  mare  de  9  locuri  pe  scaune,  inclusiv  locul
conducătorului  auto,  și  cei  din  domeniul  transportului  rutier  de  mărfuri  care
utilizează  autovehicule  cu  masa  maximă  autorizată  de  peste  2,4  tone  își  pot
desfășura  activitatea  în  regim  normal  de  muncă,  cu  respectarea  normelor  de
protecție sanitară.
c) În ziua de 30 aprilie 2021, operatorii  economici care desfășoară activități  de
comerț/prestări de servicii în spații închise și/sau deschise, publice și/sau private,
își pot organiza și desfășura activitatea în intervalul 05:00-20:00. În intervalul orar
20:00-05:00, operatorii economici pot activa doar în relația cu operatorii economici
cu activitate de livrare la domiciliu.
Aplicabilitatea măsurii încetează când rata de incidență cumulată pe o perioada de
14 zile scade sub 3,5/1.000 de locuitori.
(3) Se suspendă activitatea operatorilor economici desfășurată în spații închise în
domeniul sălilor de sport și/sau fitness.

3. Pentru localitățile în care incidența cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile
este mai mare de 1,5/1000 de locuitori  și  mai mică sau egală cu 3/1000 de
locuitori, se instituie următoarele măsuri în domeniul HORECA, precum și în
domeniul cultural, divertisment și recreativ, astfel:
- organizarea şi desfășurarea spectacolelor de tipul drive-in sunt interzise;
-  activitatea  cu  publicul  a  operatorilor  economici  care  desfășoară  activități  de
preparare,  comercializare  şi  consum  al  produselor  alimentare  şi/sau  băuturilor
alcoolice  şi  nealcoolice,  de  tipul  restaurantelor  şi  cafenelelor,  în  interiorul
clădirilor, este permisă fară a depăşi 30% din capacitatea maximă a spațiului, și în
intervalul orar 06:00-22:00;
- activitatea restaurantelor și a cafenelelor din interiorul hotelurilor, pensiunilor sau
altor unități de cazare este permisă fără a depăși 30% din capacitatea maximă a
spațiului, și în intervalul orar 06:00-22:00 ;
-  măsurile  prevăzute  la  ultimele  două  alineate  mai  sus  enunțate  se  aplică  și
operatorilor economici care desfășoară activități în spațiile publice închise care au
un acoperiş, plafon sau tavan și care sunt delimitate de cel puțin 2 pereți, indiferent
de natura acestora sau de caracterul temporar sau permanent;
-  prepararea,  comercializarea  și  consumul  produselor  alimentare  și  băuturilor
alcoolice  și  nealcoolice  sunt  permise  în  spațiile  special  destinate  dispuse  în
exteriorul clădirilor, în aer liber, cu asigurarea unei distanțe de minimum 2 metri
între mese și participarea a maximum 6 persoane la o masă, dacă sunt din familii
diferite, și cu respectarea măsurilor de protectie sanitară stabilite prin ordin comun
al ministrului sănătății, ministrului economiei, antreprenoriatului și turismului și al
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președintelui  Autorității  Naționale  Sanitare  Veterinare  pentru  Siguranța
Alimentelor;
- nu este permisă activitatea în baruri, cluburi și discoteci;
- activitatea cu publicul a operatorilor economici licențiați în domeniul jocurilor de
noroc este permisă fară a depăși 30% din capacitatea maximă a spațiului; operatorii
economici  care desfășoară activități  de jocuri  de noroc au obligația să respecte
orarul  de  lucru  cu  publicul  și  restricțiile  stabilite  prin  hotărâre  a  Comitetului
National  pentru  Situații  de  Urgentă,  la  propunerea  Grupului  de  suport  tehnico-
științific privind gestionarea bolilor înalt contagioase pe teritoriul României sau a
Comitetului Județean pentru Situații de Urgentă Ilfov;
- organizarea și desfășurarea activității în cadrul cinematografelor, instituțiilor de
spectacole și/sau concerte sunt permise, cu participarea publicului până la 30% din
capacitatea  maximă a  spațiului  și  în  condițiile  stabilite  prin  Ordinul  comun al
ministrului culturii și al ministrului sănătății nr. 3245/1805/2020.

4. Pentru localitățile în care incidența cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile
este  mai  mică  sau  egală  cu  1,5/1000  de  locuitori,  se  instituie  următoarele
măsuri în domeniul HORECA, precum și în domeniul cultural, divertisment
și recreativ, astfel:
-  organizarea şi desfășurarea spectacolelor de tipul drive-in sunt permise numai
dacă
ocupanții unui autovehicul sunt membrii aceleiași familii sau reprezintă grupuri de
până la  3  persoane,  iar  organizarea şi  desfășurarea în  aer  liber  a  spectacolelor,
concertelor, festivalurilor publice şi private sau a altor evenimente culturale sunt
permise numai cu participarea a cel mult 300 de spectatori cu locuri pe scaune,
aflate la distanță de minimum 2 metri unul față de celălalt, precum și cu purtarea
măștii de protecție;
-  activitatea  cu  publicul  a  operatorilor  economici  care  desfășoară  activități  de
preparare,  comercializare  şi  consum  al  produselor  alimentare  şi/sau  băuturilor
alcoolice  şi  nealcoolice,  de  tipul  restaurantelor  şi  cafenelelor,  în  interiorul
clădirilor, este permisă fără a depăşi 50% din capacitatea maximă a spațiului, în
intervalul orar 06:00-22:00;
- activitatea restaurantelor și a cafenelelor din interiorul hotelurilor, pensiunilor sau
altor unități de cazare este permisă fără a depăși 50% din capacitatea maximă a
spațiului, în intervalul orar 06:00-22:00;
-  măsurile  prevăzute  la  ultimele  două  alineate  mai  sus  enunțate  se  aplică  și
operatorilor economici care desfășoară activități în spațiile publice închise care au
un acoperiş, plafon sau tavan și care sunt delimitate de cel puțin 2 pereți, indiferent
de natura acestora sau de caracterul temporar sau permanent;
-  prepararea,  comercializarea  și  consumul  produselor  alimentare  și  băuturilor
alcoolice  și  nealcoolice  sunt  permise  în  spațiile  special  destinate  dispuse  în
exteriorul clădirilor, în aer liber, cu asigurarea unei distanțe de minimum 2 metri
între mese și participarea a maximum 6 persoane la o masă, dacă sunt din familii
diferite, și cu respectarea măsurilor de protectie sanitară stabilite prin ordin comun
al ministrului sănătății, ministrului economiei, antreprenoriatului și turismului și al
președintelui  Autorității  Naționale  Sanitare  Veterinare  pentru  Siguranța
Alimentelor;
- nu este permisă activitatea în baruri, cluburi și discoteci;
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- activitatea cu publicul a operatorilor economici licențiați în domeniul jocurilor de
noroc este permisă fară a depăși 50% din capacitatea maximă a spațiului; operatorii
economici  care desfășoară activități  de jocuri  de noroc au obligația să respecte
orarul  de  lucru  cu  publicul  și  restricțiile  stabilite  prin  hotărâre  a  Comitetului
National  pentru  Situații  de  Urgentă,  la  propunerea  Grupului  de  suport  tehnico-
științific privind gestionarea bolilor înalt contagioase pe teritoriul României sau a
Comitetului Județean pentru Situații de Urgentă Ilfov;

- organizarea și desfășurarea activității în cadrul cinematografelor, instituțiilor de
spectacole și/sau concerte sunt permise, cu participarea publicului până la 50% din
capacitatea  maximă a  spațiului  și  în  condițiile  stabilite  prin  Ordinul  comun al
ministrului culturii și al ministrului sănătății nr. 3245/1805/2020.

5. Pentru localitățile din județul Ilfov care în acest moment se află sub măsura de
carantinare zonală instiuită prin ordin al Șefului DSU, la ridicarea măsurii se pun în
aplicare prevederile prezentei hotărâri.

6. (1) Pentru deplasarea și participarea la slujbele religioase oficiate cu ocazia
Paștelui,  se  permite  circulația  persoanelor  în afara locuinței/gospodăriei  în
perioada 1 mai – 2 mai 2021, în intervalul orar 20:00 – 05:00.
(2) Pentru deplasarea și participarea la sărbătoarea religioasă specifică lunii
Ramazan, se permite circulația persoanelor în afara locuinței/gospodăriei în
perioada 8 mai – 9 mai 2021, în intervalul orar 20:00 – 05:00.

7. Accesul clienților în cadrul centrelor comerciale în care își desfășoară activitatea
mai mulți  agenți economici, de tip mall,  se va realiza astfel încat să se asigure
menținerea distanței fizice de minimum 2 metri și cu asigurarea unei suprafețe de
minimum 7 m.p./persoană, cu respectarea tuturor prevederilor Ordinului Comun al
Ministrului Sănătății și Ministrului Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri nr.
1088/1910 din 2020.

8. Accesul în piețele agroalimentare și în piețele volante se face cu respectarea
distanțării de minimum 2 m între oricare două persoane, dar fără a depăși 50% din
capacitatea maximă a pieței, cu aplicarea prevederilor Ordinului comun 335/2020
al Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Ministerului Lucrărilor Publice,
Dezvoltării  și  Administrației,  Ministerului  Sănătății  și  Ministerului  Muncii  și
Protecției Sociale.

9. Este obligatorie purtarea măștii de protecție, astfel încât să acopere nasul și
gura pentru toate persoanele care au împlinit vârsta de 5 ani, în toate spațiile
publice.

10. Zilnic, pe baza rezultatelor testelor persoanelor nou confirmate, gestionate
în aplicația ”corona-forms”, Serviciul de Telecomunicații Speciale va prezenta
automat, la ora 10:00, pe platforma ”alerte.ms.ro” rezultatul calculului ratei
de incidență, iar acesta va fi transmis prin grija C.J.C.C.I. Ilfov către toate
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UAT-urile  din județ.  Acesta va fi  publicat  pe site-ul  Instituției  Prefectului-
Județul Ilfov https://if.prefectura.mai.gov.ro/despre-noi/situatiide-urgenta/.

11. Regimul contravențional aplicabil pentru nerespectarea măsurilor dispuse
este cel stabilit la art. 64 – 70 din Legea nr. 55/2020.

12.  În funcție de evoluția situației epidemiologice la nivelul județului Ilfov se
vor  putea  institui  măsuri  suplimentare,  cu  respectarea  normelor  legale  în
vigoare.
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