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COMUNICAT DE PRESĂ 
privind aprobarea unor măsuri suplimentare pentru gestionarea situației generate de infecția 

cu SARS CoV-2, pe raza municipiului Alexandria

Astăzi, 31.05.2021, în cadrul ședinței C.L.S.U. Alexandria, s-au adoptat o serie de măsuri
suplimentare la nivelul municipiului Alexandria, valabile începând cu data de 01.06.2021, pe care le 
vom le vom expune mai jos, cu precizarea că hotărârea C.L.S.U. Alexandria nr. 18/ 31.05.2021 o puteți 
vizualiza în integralitate accesând link-ul: https://www.alexandria.ro/actiuni-locale/ ,

- purtarea măștii de protecție în spațiile deschise nu mai este obligatorie;
- purtarea măștii de protecție, astfel încât să acopere nasul și gura, este obligatorie pentru toate 
persoanele care au împlinit vârsta de 5 ani, în spațiile publice închise, în mijloacele de transport în comun, 
zonele aglomerate, cum ar fi și fără a se limita la acestea: piețe, târguri,oboare, stațiile mijloacelor de 
transport în comun, gări, etc.;
- sunt interzise organizarea și desfășurarea de mitinguri, demonstrații, procesiuni concerte sau a  altor 
tipuri de întruniri în spații deschise, precum și a întrunirilor de natura activităților culturale, științifice, 
artistice, sportive sau de divertisment în spații închise, cu excepția celor organizate și desfășurate potrivit 
art 1. pct 3-27 din HG nr. 580/2021, pentru prevenirea răspândirii infecțiilor cu SARS-CoV-2;
- activităţile culturale, artistice şi de divertisment pot fi organizate şi desfăşurate în spaţii deschise cu 
participarea a cel mult 1.000 de persoane, în condiţiile asigurării unei suprafeţe minime de 2 mp. pentru 
fiecare persoană, cu obligativitatea purtării măştii de protecţie şi doar dacă incidenţa cumulată la 14 zile a 
cazurilor din judeţ/ localitate este mai mică sau egală cu 3/ 1.000 de locuitori.

SE PERMIT, începând cu data de 01.06.2021, următoarele:
1. organizarea de evenimente private (nunți, botezuri, mese festive etc.), cum ar fi, fără a se limita la 

acestea, în saloane, cămine culturale, restaurante, baruri, cafenele, săli/corturi de evenimente, cu un 
număr de participanți de maximum 70 de persoane în exterior și de maximum 50 de persoane în interior 
în localități unde incidența cumulată la 14 zile este mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori și este 
interzisă la depășirea incidenței de 3/1.000 de locuitori. La stabilirea numărului de persoane în exterior 
și/sau în interior nu sunt luate în calcul persoanele care au vârsta mai mică de 16 ani;

2. se permite, în condițiile prevăzute la pct. 1, organizarea de evenimente private (nunți, botezuri, mese 
festive etc.), cum ar fi, fără a se limita la acestea, în saloane, cămine culturale, restaurante, baruri, 
cafenele, săli/corturi de evenimente, până la capacitatea maximă a spațiului în exterior sau în interior în 
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județele/localitățile unde incidența cumulată la 14 zile este mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori, cu 
asigurarea unei suprafețe de minimum 4 mp. pentru fiecare persoană, dacă toate persoanele sunt 
vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete  
de vaccinare; 

3. organizarea și desfășurarea activității în cadrul cinematografelor, instituțiilor de spectacole și/sau 
concerte este permisă cu participarea publicului până la 70% din capacitatea maximă a spațiului și cu 
purtarea măștii de protecție, dacă incidența cumulată la 14 zile din județ/localitate este mai mică sau 
egală cu 3/1.000 de locuitori, și sunt interzise la depășirea incidenței de 3/1.000 de locuitori;

4. în condițiile prevăzute la pct. 3, organizarea și desfășurarea activității în cadrul cinematografelor, 
instituțiilor de spectacole și/sau concerte se poate desfășura cu participarea publicului până la capacitatea 
maximă a spațiului. Participarea este permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva 
virusului SARS-CoV-2 pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, în 
condițiile stabilite prin ordinul comun al ministrului culturii și al ministrului sănătății, emis în temeiul art. 
44 și al art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările și completările ulterioare;

5. se propune, ca activităţile culturale, artistice şi de divertisment, să poată fi organizate şi desfăşurate în 
spaţii închise, cu participarea publicului până la 70% din capacitatea maximă a spaţiului, dacă incidenţa 
cumulată la 14 zile a cazurilor din judeţ/localitate este mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori, cu 
obligativitatea purtării măştii de protecţie;

6. se permite, la nivelul localității unde incidența cumulată la 14 zile este mai mică sau egală cu 3/1.000 de 
locuitori, organizarea și desfășurarea în aer liber a spectacolelor, concertelor, festivalurilor publice și 
private sau a altor evenimente culturale, cu participarea unui număr mai mare de 1.000 de spectatori, cu 
asigurarea unei suprafețe de 2 mp pentru fiecare persoană, precum și cu purtarea măștii de protecție. 
Participarea este permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 
pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, în condițiile stabilite prin 
ordinul comun al ministrului culturii și al ministrului sănătății, emis în temeiul art. 44 și al art. 71 alin. (2) 
din Legea nr. 55/2020, cu modificările și completările ulterioare. Activitățile sunt interzise la nivelul 
județelor/localităților unde incidența cumulată la 14 zile  este mai mare de 3/1.000 de locuitori;

7. activitățile sportive în aer liber se pot desfașura cu spectatori, în limita a 25% din locurile arenei. 
Participarea este permisă pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS –COV-2 pentru 
care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, persoanele care prezintă rezultatul 
negativ al unui test RT- PCR nu mai vechi de 72 de ore înainte de eveniment sau rezultatul negativ al unui 
un test certificat de tip Antigen nu mai vechi de 24 de ore înainte de eveniment;

8. în spațiile închise, competițiile sportive se pot desfășura pe teritoriul României, cu participarea 
spectatorilor până la 25% din capacitatea maximă a spațiului. Participarea este permisă doar pentru 
persoanele care sunt vaccinate împotriva virusuluiSARS-CoV-2 pentru care au trecut 10 zile de la 
finalizarea schemei complete de vaccinare, persoanele care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR 
nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid nu mai vechi de 24 de 
ore, respectiv persoanele care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 90-a zi ulterioară confirmării 
infectării cu SARS-CoV-2, în condițiile stabilite prin ordinul comun al ministrului tineretului și sportului și 
al ministrului sănătății, emis în temeiul art. 43 și al art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările 
și completările ulterioare;

IMPORTANT 

ብSE PERMIT, la nivelul localității unde incidența cumulată la 14 zile este mai mică sau egală cu 3/1.000 
de locuitori, următoarele:



- activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfășoară activități de preparare, comercializare și 
consum al produselor alimentare și/sau băuturilor alcoolice și nealcoolice, de tipul restaurantelor și 
cafenelelor, în interiorul clădirilor, precum și la terase este permisă fără a depăși 70% din capacitatea 
maximă a spațiului și în intervalul orar 5,00—24,00, în județele/localitățile unde incidența cumulată la 14 
zile este mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori și este interzisă la depășirea incidenței de 3/1.000 de 
locuitori;

- activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfășoară activități de preparare, comercializare și 
consum al  produselor alimentare și/sau băuturilor alcoolice și nealcoolice, de tipul restaurantelor și 
cafenelelor, în interiorul clădirilor, precum și la terase este permisă până la capacitatea maximă a spațiului 
și în intervalul orar 5,00—24,00, în județele/localitățile unde incidența cumulată la 14 zile este mai mică 
sau egală cu 3/1.000 de locuitori, dacă toate persoanele sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 
pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare;

- activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfășoară activități de preparare, comercializare și 
consum al produselor alimentare și/sau băuturilor alcoolice și nealcoolice, de tipul 
restaurantelor,cafenelelor, barurilor;

- activitatea restaurantelor și a cafenelelor din interiorul hotelurilor, pensiunilor sau altor unități de cazare, 
precum și la terasele acestora este permisă fără a depăși 70% din capacitatea maximă a spațiului și în 
intervalul orar 5:00—24:00, în județele/localitățile unde incidența cumulată la 14 zile este mai mică sau 
egală cu 3/1.000 de locuitori, și doar pentru persoanele cazate în cadrul acestor unități, în 
județele/localitățile unde este depășită incidența de 3/1.000 de locuitori în ultimele 14 zile;

- activitatea restaurantelor și a cafenelelor din interiorul hotelurilor, pensiunilor sau altor unități de cazare, 
precum și la terasele acestora este permisă până la capacitatea maximă a spațiului și în intervalul orar 
5:00—24:00, în județele/localitățile unde incidența cumulată la 14 zile este mai mică sau egală cu 3/1.000 
de locuitori, dacă toate persoanele sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 pentru care au trecut 
10 zile de  la finalizarea schemei complete de vaccinare;

- activitatea restaurantelor și a cafenelelor din interiorul hotelurilor, pensiunilor sau altor unități de cazare 
este permisă fără a  depăși 70% din capacitatea maximă a  spațiului in intervalul orar 5.00-24.00. unde 
incidența cumulată la 14 zile este mai mică sau egală cu 3/1000 locuitori, dacă toate persoanele sunt 
vaccinate împotriva virusului SARS –COV-2 pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete 
de vaccinare, persoanele care prezintă rezultatul negativ al unui test RT- PCR nu mai vechi de 72 de ore 
sau rezultatul negativ al unui un test certificat de tip Antigen nu mai vechi de 24 de ore;

- activitatea în baruri, cluburi și discoteci este permisă fără a depăși 50% din capacitatea maximă a spațiului 
și în intervalul orar 5:00—24:00 în județele/localitățile unde incidența cumulată la 14 zile este mai mică 
sau egală cu 3/1.000 de locuitori, dacă toate persoanele sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 
pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare;

- activitatea cu publicul a operatorilor economici licențiați în domeniul jocurilor de noroc este permisă fără 
a depăși 70% din capacitatea maximă a spațiului în județele/localitățile unde incidența cumulată la 14 zile 
este mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori și este interzisă la depășirea incidenței de 3/1.000 de 
locuitori; 

- activitatea operatorilor economici care administrează săli de jocuri este permisă, fără a depăși 50% din 
capacitatea maximă a spațiului și în intervalul orar 5:00—24:00, în localității unde incidența cumulată la 
14 zile este mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori, dacă toate persoanele sunt vaccinate împotriva 
virusului SARS-CoV-2 pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare.



Operatorii economici (market, supermarket, magazine de cartier, etc), care desfășoară activități de 
comercializare al produselor alimentare și/sau băuturilor alcoolice și nealcoolice/mărfuri 
industriale/produse panificație, își vor desfășura activitatea în regim de program normal.

ብOperatorii economici, care își desfășoară activitatea în spații închise, își vor putea relua următoarele 
activități: 

- activitatea operatorilor economici, desfăşurată în spaţii închise, în domeniul sălilor de sport/ fitness, la 
nivelul municipiului Alexandria fiind permisă, cu participarea până la 70% din capacitatea maximă a
spaţiului, dacă incidenţa cumulată la 14 zile a cazurilor din judeţ/localitate este mai mică sau egală cu 
3/1.000 de locuitori, fără purtarea măştii de protecţie şi cu asigurarea unei suprafeţe de 7 mp./persoană.

- activitatea cu publicul a operatorilor economici care își desfășoară activitatea în spații închise, în domeniul 
sălilor de sport și/ sau fitness, va fi permisă până la capacitatea maximă a spațiului, în județele/ localitățile 
unde incidența cumulată la 14 zile este mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori, cu asigurarea unei 
suprafețe de minimum 4 mp. pentru fiecare persoană, dacă toate persoanele sunt vaccinate împotriva 
virusului SARS-CoV-2 pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare;

- activităţile operatorilor economici care gestionează locurile de joacă în spaţii închise, vor fi permise, cu 
participarea publicului până la 50% din capacitatea maximă a spaţiului şi sub condiţia ca însoţitorii copiilor 
să facă dovada vaccinării împotriva virusului SARS-CoV-2 şi pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea 
schemei complete de vaccinare, ori se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi şi a 90-a zi ulterioară 
confirmării infectării cu SARS-CoV-2, fapt dovedit prin documente medicale (test RT-PCR pozitiv la data 
diagnosticului, bilet de externare din spital sau test care să dovedească prezenţa de anticorpi de tip IgG 
efectuat cu maxim 14 zile anterior desfăşurării activităţii);

- activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfășoară activități de administrare a piscinelor 
interioare, va fi permisă, fără a depăși 70% din capacitatea maximă a spațiului în județele/localitățile unde 
incidența cumulată la 14 zile este mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori și interzisă la depășirea 
incidenței de 3/1.000 de locuitori;

Se instituie obligația operatorilor economici care desfășoară activități de administrare a ștrandurilor 
exterioare, a piscinelor exterioare sau a sălilor de sport/ fitness de a respecta normele de prevenire stabilite 
prin ordinul comun al ministrului tineretului și sportului și al ministrului sănătății, emis în temeiul art. 71 
alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările și completările ulterioare.

Institutiile publice, operatorii economici și populația de pe raza municipiului Alexandria au 
obligația de a urmări punerea în aplicare/ respectarea măsurilor stabilite prin H.C.L.S.U. Alexandria nr. 
18/ 31.05.2021.

Întocmit,
Vîrban Liliana 


