Extras din HG nr. 1130/22 octombrie 2021 pentru modificarea anexelor nr. 2 și
3 la HG nr. 1090/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României
începând cu data de 10 octombrie 2021, precum şi stabilirea măsurilor care se
aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de
COVID – 19, pe raza județului Cluj, conform Hotărârii CJSU Cluj nr. 226/24
octombrie 2021

Art. 2. — (1) În condițiile art. 5 alin. (3) lit. b) din Legea nr. 55/2020, cu modificările și
completările ulterioare, se stabilesc următoarele măsuri:
1. în toate localitățile se interzice circulația persoanelor în afara locuinței/gospodăriei
în intervalul orar 22,00—5,00, cu următoarele excepții :
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;
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
poate fi dovedit 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.
2. măsurile instituite la pct. 1 nu se aplică persoanelor care sunt vaccinate împotriva
virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete
de vaccinare, respectiv persoanelor care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a
180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2 și care fac dovada
îndeplinirii acestei condiții prin intermediul certificatului de vaccinare, pe suport hârtie
sau în format electronic, sau al certificatului digital al Uniunii Europene privind COVID19;
(2) Pentru verificarea motivului deplasării în interes profesional, prevăzut la alin. (1) pct.
1 lit. a), persoanele sunt obligate să prezinte, la cererea personalului autorităților
abilitate, legitimația de serviciu sau adeverința eliberată de angajator ori o declarație pe
propria răspundere, completată în prealabil.
(3) Pentru verificarea motivului deplasării în interes personal, prevăzut la alin. (1) pct.
1 lit. b)—d), persoanele sunt obligate să prezinte, la cererea personalului autorităților
abilitate, o declarație pe propria răspundere, completată în prealabil.
(4) Declarația pe propria răspundere, prevăzută la alin. (2) și (3), trebuie să cuprindă
numele și prenumele, data nașterii, adresa locuinței/gospodăriei/locului activității
profesionale, motivul deplasării, data completării și semnătura.
Art. 6. — În condițiile art. 5 alin. (3) lit. f) din Legea nr. 55/2020, cu modificările și
completările ulterioare, se stabilesc următoarele măsuri :

7. Activitatea în baruri, cluburi și discoteci este interzisă.
Art. 7. — (1) În condițiile art. 5 alin. (3) lit. f) din Legea nr. 55/2020, cu modificările și
completările ulterioare, se instituie obligația pentru operatorii economici care desfășoară
activități în domeniul comerțului și prestărilor de servicii în spații închise și/sau
deschise, publice și/sau private, inclusiv în interiorul centrelor și parcurilor comerciale,
să își organizeze și să își desfășoare activitatea în intervalul orar 5,00—21,00.
Art. 9. — În condițiile art. 5 alin. (3) lit. f) din Legea nr. 55/2020, cu modificările și
completările ulterioare, se stabilesc următoarele măsuri :
10. se instituie obligația instituțiilor și autorităților publice, operatorilor economici și
profesioniștilor de a organiza activitatea astfel încât să asigure, la intrarea în sediu, în
mod obligatoriu, triajul epidemiologic și dezinfectarea obligatorie a mâinilor, atât pentru
personalul propriu, cât și pentru vizitatori, în condițiile stabilite prin ordinul comun al
ministrului sănătății și al ministrului afacerilor interne, emis în temeiul art. 13 și al art.
71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările și completările ulterioare;
Art. 12. –
(4) Accesul persoanelor, cu excepția angajaților, în incintele instituțiilor publice centrale
și locale, regiilor autonome și operatoriilor economici cu capital public este permis doar
celor care fac dovada vaccinării împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut
10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, care prezintă rezultatul negativ
al unui test RTPCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore
sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecția cu virusul
SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore, respectiv care se află în perioada cuprinsă între
a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2.
(5) Prin excepție de la prevederile alin. (4) este permis accesul avocaților pentru
exercitarea activităților prevăzute la art. 3 din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea și
exercitarea profesiei de avocat, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
(6) În cazul persoanelor fizice provenite din state ale căror autorități nu emit certificate
digitale ale Uniunii Europene privind COVID-19 sau documente compatibile cu aceste
certificate, dovada situației prevăzute la alin. (4) se face prin intermediul unui
document, pe suport hârtie sau în format electronic, care să ateste vaccinarea, testarea
sau vindecarea de infecția cu virusul SARS-CoV-2.
(8) Prin excepție de la prevederile alin. (4) și (7), instituțiile publice și operatorii economici
vor întreprinde măsurile necesare pentru asigurarea accesului cetățenilor la serviciile
publice oferite, în situații urgente (de exemplu: eliberare certificat de deces, certificat de
naștere și altele asemenea) și persoanelor care nu fac dovada vaccinării, testării sau
vindecării de infecția cu virusul SARS-CoV-2, prin organizarea activității în mediul
online, în spații deschise, la ghișee dispuse direct în exteriorul clădirilor sau în orice alte
condiții care să asigure respectarea măsurilor de prevenire a răspândirii SARS-CoV-2.
Art. 13. — (1) Măsurile prevăzute în prezenta anexă se aplică indiferent de rata de
incidență cumulată la 14 zile.

