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ANUNȚ  
 

 

 
    Având în vedere că rata de incidență a cazurilor de coronavirus în orașul 

Rupea este mai mare de 7,5 la mia de locuitori, începând de astăzi, 09.10.2021, 

pe raza localității se vor aplica următoarele măsuri: 
 

1. Circulația în afara locuinței este interzisă în intervalul 20:00-05:00, cu anumite excepții 

menționate în declarația pe proprie răspundere. Pentru acest interval este necesară declarația pe 

proprie răspundere sau adeverința de la angajator sau legitimația de serviciu. 

Măsura 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 

SARSCoV-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 COVID-19; 

➡️ Declarația pe proprie răspundere o găsiți aici:  

 
https://stirioficiale.ro/storage/0Adeverinte/2603-Model%20Declaratie%20proprie%20Raspundere_20.pdf 
 

2. Purtarea măștii de protecție este obligatorie:  

- în toate spațiile publice deschise, cu excepția deplasărilor/activităților individuale sau în grupuri 

de persoane care locuiesc împreună; 

- în spațiile publice închise, mijloacele de transport în comun, la locul de muncă, spații 

comerciale; 

- în toate spațiile publice deschise cu excepția persoanelor care desfășoară activități, inclusiv 

sportive, în mod individual sau împreună cu persoanele cu care locuiesc.  

 

3. Se instituie obligația pentru operatorii economici care desfășoară activități de comerț/prestări 

de servicii în spații închise și/sau deschise, publice și/sau private, să îşi organizeze şi să îşi 

desfăşoare activitatea în intervalul orar 5,00-22,00. În afara acestui interval este permisă doar 

livrarea la domiciliu. 

4. Se instituie obligația pentru restaurante, cafenele la interior, terase să își organizeze și să își 

desfășoare activitatea în intervalul orar 5,00-24,00. Activitatea este permisă până la 50 % din 

capacitatea maximă a spațiului. Accesul în aceste spații este permis doar 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 SARSCoV-2 și care fac dovada 
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îndeplinirii acestei condiții prin intermediul certificatului de vaccinare, pe suport hârtie sau în 

format electronic, sau al certificatului digital al Uniunii Europene privind COVID-19. 

 

5. Se permite organizarea de evenimente private (nunţi, botezuri) cu participarea persoanelor 

până la 50% din capacitatea maximă a spaţiului, dar nu mai mult de 200 de persoane, în interior 

sau în exterior. Participarea este permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva 

virusului SARS-CoV-2 şi pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de 

vaccinare, respectiv persoanele care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi şi a 180-a zi 

ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2. 

 

6. Sălile de sport/fitness pot funcționa până la 50% din capacitatea maximă a spațiului, în 

intervalul orar 5,00-22,00. Participarea este permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate 

împotriva virusului SARS-CoV-2 şi pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei 

complete de vaccinare, respectiv persoanele care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi şi a 

180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2. 

 

Vă rugăm să vă informați din sursele oficiale transmise de către Departamentul pentru Situații de 

Urgență: https://fiipregatit.ro/, https://stirioficiale.ro/.  

 

   

 

 

 

PRIMAR, 

Opriș Alexandru 
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