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Regulamentul de protecţie anti-coronavirus – valabil deocamdată până la 30 

septembrie 

Cât timp este în vigoare Regulamentul de protecţie anti-

coronavirus? 

Durata de aplicare a prevederilor Regulamentului de protecţie anti-coronavirus a fost 

prelungită: acestea sunt în vigoare acum cel puţin până la 30 septembrie. 

Când sunt necesare modificări regionale în funcţie de 

situaţia epidemiologică? 

Guvernul Regional urmăreşte în continuare obiectivul de a opri numărul de infectări prin 

măsuri regionale perfect adecvate. Nou introdusă este o aşa-zisă “frână anti-coronavirus” 

începând de la 35 de noi infectări în decurs de şapte zile raportat la 100.000 de locuitori 

(„incidenţa la 7 zile”). Începând de la această limită, localităţile afectate, Centrul Regional 

pentru Sănătate şi guvernul districtual responsabil adoptă neîntârziat alte măsuri concrete de 

protecţie pentru limitarea numărului de infectări. Atunci când incidenţa la 7 zile depăşeşte 50 

de cazuri, trebuie dispuse neapărat măsuri de protecţie suplimentare. În aceste cazuri, în 

consultări trebuie implicat şi Ministerul Muncii, Sănătăţii şi Protecţiei Sociale. 

Ce reglementări se aplică la cazare? 

Dacă turiştii vin dintr-o regiune pentru care este în vigoare un Regulament regional anti-

coronavirus separat ca urmare a unui număr ridicat de infectări, aceste persoane vor putea 

folosi hotelurile, pensiunile, hostelurile pentru tineret etc. numai în anumite condiţii. De 

exemplu, trebuie să prezinte un test negativ la coronavirus. Acesta trebuie să fi fost făcut cu 

maximum 48 de ore înaintea sosirii (referinţa este momentul stabilirii rezultatului testului). 

Notă: Cazarea din motive urgente legitime, profesionale sau de altă natură (vizite făcute 

aparţinătorilor, partenerilor de viaţă etc.) nu este vizită de această reglementare. 

S-a prelungit obligaţia purtării măştii? 

Da, deocamdată până la 30 septembrie 2020. 

Unde se aplică obligaţia purtării măştii? 

În general se aplică următoarele: Purtarea măştii de protecţie este obligatorie în toate 

instituţiile comerciale, culturale şi în facilităţile de agreement care lucrează cu publicul şi 

unde intră clienţi, precum şi în mijloacele de transport în comun, dar şi în cabinet medicale şi 

instituţii sanitare similare. Notă: Cine încalcă obligaţia purtării măştii nu are voie să 

folosească facilităţile respective, resp. nu are voie să intre în instituţiile în cauză. 

Există excepţii de la obligaţia purtării măştii? 



Da. Obligaţia purtării măştii nu este valabilă pentru copiii care nu merg încă la şcoală. Sunt 

scutite de obligaţia purtării măştii persoanele care nu pot purta mască de protecţie din motive 

medicale. Motivele medicale trebuie dovedite cu o adeverinţă medicală care trebuie 

prezentată la cerere. În plus, masca poate fi scoasă temporar din anumite motive, de exemplu 

pentru a comunica cu persoane hipoacuzice sau cu deficient de auz. 

Se extind controalele şi sancţiunile pentru încălcarea 

obligaţiei de purtare a măştii? 

Da. Mai ales în mijloacele de transport în comun, unde nepurtarea măştii se sancţionează, 

drept contravenţie directă, cu amendă de 150 de euro. În celelalte cazuri de încălcare, amenda 

este de 50 de euro. 

Ce înseamnă reglementarea interzicerii contactelor? 

Ca şi până acum, în public se pot întâlni grupuri de maximum zece persoane. Acest număr 

maxim de persoane nu se aplică rudelor în linie directă sau persoanelor din două gospodării 

diferite. Regula generală privind distanţa de 1,5 metri se aplică în continuare, la fel obligaţia 

de a purta mască de protecţie în anumite zone. 

Regulile privind păstrarea distanţei se aplică şi în secţiile 

de votare la alegerile locale? 

Da, în secţiile de votare şi la cozile care se formează în faţa acestora este obligatorie păstrarea 

distanţei de 1,5 metri şi purtarea măştii de protecţie. Numai agenţii electorali pot renunţa, prin 

excepţie, la purtarea măştii de protecţie în secţia de votare, cu condiţia să poată păstra distanţa 

faţă de alte persoane. 

O întrebare pentru persoanele cu handicap: Au voie să fie 

însoţite de însoţitor, respectiv de asistentul personal la 

întâlnirile cu alte grupe de persoane? 

Da. Însoţitorul poate fi prezent suplimentar faţă de numărul permis de persoane, respectiv 

gospodării, dacă aveţi nevoie de însoţitor. 

Ce se înţelege prin trasabilitate simplă şi specială? 

În cazul unei infectări cu coronavirus, autorităţile sanitare trebuie să poată afla datele de 

contact ale persoanelor cu care persoana infectată s-a întâlnit. Pentru ca aceste contacte să 

poată fi urmărite, hotelierii, proprietarii, conducătorii de instituţii, proprietarii de ferme etc. 

trebuie să înregistreze în scris, cu acordul acestora, toate persoanele prezente, cu nume, 

adresă, număr de telefon şi eventual intervalul şederii şi să păstreze datele în siguranţă pentru 

patru săptămâni. Datele trebuie securizate împotriva accesării de către persoane neautorizate, 

iar după expirarea celor patru săptămâni trebuie distruse complet. Aceasta este aşa-zisa 

„trasabilitate simplă“. 

„Trasabilitatea specială“ este asigurată atunci când, pe lângă datele menţionate, se elaborează 

şi un plan al locurilor dintr-o sală, din care să reiasă ce persoană a stat pe ce loc. Nu există 



obligaţia de a întocmi un astfel de plan. La anumite manifestări se poate însă renunţa la 

menţinerea unei distanţe minime între locuri, dacă se întocmeşte planul locurilor din sală. 

Când se face uz de această posibilitate, trebuie să se păstreze pentru patru săptămâni şi planul 

locurilor. 

Ce reglementări se aplică pentru evenimente şi adunări? 

Evenimentele şi adunările cu până la 300 de participanţi pot avea loc, dacă se asigură măsuri 

adecvată de igienă, de reglementare a accesului şi de garantare a unei distanţe minime de 1,5 

metri (inclusiv la cozi). În plus, în aer liber trebuie să se asigura trasabilitatea simplă. Dacă în 

cursul evenimentului, participanţii stau pe locuri fixe, distanţa minima nu trebuie respectată, 

cu condiţia asigurării trasabilităţii speciale. Şi: În spaţiile închise, purtarea măştii este 

obligatorie atunci când participantul îşi părăseşte locul alocat. 

Pentru evenimentele cu mai mult de 300 de participanţi este necesar un concept special de 

igienă şi prevenire a infectărilor. 

Manifestările de amploare rămân interzise până cel puţin pe 31 decembrie 2020; printre 

acestea se numără, de exemplu, serbările populare, târgurile, zilele oraşului, satului sau străzii, 

serbări de trăgători sau serbarea recoltei. 

Ce reglementări se aplică pentru evenimentele sociale, cum 

sunt nunţile? 

Ca şi până acum, este în vigoare limita de 150 de persoane. Pentru personalul prezent 

(chelneri, tehnicieni etc.) este obligatorie purtarea măştii din motive de protecţie atât în 

interior, cât şi afară, dar aceştia nu fac parte dintre cele 150 de persoane. 

Ce reguli se aplică pentru evenimentele cu mai mult de 500 

de persoane? 

Pentru evenimentele cu mai mult de 500 de persoane, conceptul de igienă, care trebuia 

elaborat şi până acum, trebuie să arate în mod expres că sosirea şi plecarea unui număr atât de 

mare de persoane la şi de la eveniment se face cu respectarea condiţiilor de prevenire a 

infectărilor, deci de exemplu că mijloacele de transport în comun nu sunt suprasolicitate de 

numărul suplimentar de pasageri. 

Ce reguli se aplică pentru evenimentele cu mai mult de 

1.000 de persoane? 

Mai mult de 1.000 de persoane se pot aduna numai dacă locul evenimentului este ocupat cel 

mult o treime în raport cu capacitatea sa normală. Aceasta înseamnă că 1.000 de persoane se 

pot aduna numai în locuri care, în afara restricţiilor impuse de coronavirus, sunt concepute 

pentru minimum 3.000 de persoane. Regula se aplică corespunzător şi la numere mai mari de 

participanţi. Nou introdusă este reglementarea regională conform căreia de la valoarea-prag 

de 1.000 de persoane, aprobarea pentru desfăşurarea evenimentului trebuie acordată nu numai 

de autorităţile locale, ci şi de Ministerul Sănătăţii. Pentru că de regulă astfel de evenimente 

majore nu au doar o semnificaţie locală. Acordul Ministerului Sănătăţii se va da prin 

intermediul autorităţilor locale. 



Există reglementări speciale pentru evenimentele 

culturale? 

Se aplică aceleaşi norme ca şi la celelalte evenimente: măsuri adecvate privind igiena, 

reglementarea accesului, păstrarea distanţei minime, aerisire bună permanentă a spaţiului, 

asigurarea trasabilităţii simple, precum şi eventual obligarea purtării măştii. La mai mult de 

300 de spectatori, evenimentul este permis numai pe baza unui concept de igienă şi prevenire 

a infectărilor. 

Ce reglementări se aplică în sportul de masă şi sportul de 

agrement? 

Practicarea sporturilor şi antrenamentele în bazele sportive publice şi private, precum şi în 

spaţiul public sunt posibile cu respectarea anumitor condiţii. Prin acestea se numără măsuri 

adecvate privind igiena, reglementarea accesului şi garantarea unei distanţe minime de 1,5 

metri – inclusiv la duşuri, în toalete şi vestiare. Pentru sporturile practicate în spaţii închise, în 

plus trebuie asigurată o bună aerisire. 

Ce reguli se aplică pentru sporturile de contact? 

Grupuri de până la 30 de persoane sau două echipe, inclusiv toate jucătoarele şi jucătorii 

admişi conform statutului asociaţiei sportive, respectiv conform regulamentului jocului au 

voie să practice sportul de contact. Trebuie asigurată trasabilitatea simplă. Serbările sportive 

şi evenimentele sportive similare rămân interzise cel puţin până la 31 decembrie 2020. 

Ce reguli sunt valabile în orele de sport? 

Şi în orele de sport se pot practica sporturi de contact. Orele de înot sunt de asemenea 

posibile. 

În ce condiţii sunt posibile competiţiile sportive? 

Condiţia o reprezintă respectarea măsurilor de igienă, de prevenire a infectărilor, de 

reglementare a accesului şi de garantare a unei distanţe minime de 1,5 metri. Pentru sportul 

profesional se aplică reguli separate, care permit ligile profesioniste, precum şi competiţiile de 

călărie şi curse hipice, în anumite condiţii. 

Câţi spectatori sunt permişi la meciurile din ligile 

regionale sau la competiţii? 

Începând din 16 septembrie la meciurile din ligile regionale sau la competiţii vor putea fi din 

nou prezenţi mai mult de 300 de spectatori, cu condiţia să se prezinte un concept special de 

igienă şi de prevenire a infectărilor. La mai mult de 1.000 de spectatori se aplică o limită 

superioară de o treime din capacitatea bazei sportive – aşa cum se întâmplă şi la evenimentele 

de alt tip. 

 



Care este reglementarea privind spectatorii la 

evenimentele sportive la nivel federal? 

În ceea ce priveşte evenimentele sportive la nivel federal – inclusiv meciurile din Bundesliga 

– landurile au agreat la 15 septembrie o reglementare comună. Numărul de spectatori admişi 

se stabileşte individual pentru fiecare loc unde se organizează evenimentul sau competiţia. 

Capacitatea maximă admisă în timpul unei perioade de probă de şase săptămâni este, la mai 

mult de 1.000 de spectatori, 20 de procente din capacitatea stadionului sau sălii respective. 

Obligaţia de respectare a distanţei de 1.5 metri trebuie în plus garantată prin segmentarea 

fluxurilor de spectatori la intrare şi ieşire, precum şi prin interzicerea vânzării şi consumului 

de alcool. Purtarea unei măşti de protecţie este obligatorie până la ocuparea locului atribuit, pe 

scaun sau în picioare. Toate locurile pentru spectatori trebuie să fie fix atribuite. Este interzis 

să se distribuie bilete pentru invitaţi. La evenimente nu vor fi permişi spectatori, dacă 

incidenţa la 7 zile per 100.000 locuitori în localitatea unde se desfăşoară evenimentul este mai 

mare sau egal cu 35, iar locul infectărilor nu se poate delimita cu precizie. 

Centrele de wellness, bazinele de agrement şi saunele se 

pot redeschide? 

Da, centrele de wellness, centrele acvatice şi bazinele de agreement se pot redeschide. 

Inclusiv saunele şi facilităţile similare îşi pot relua activitatea. Facilităţile de wellness vor 

putea fi folosite din nou şi în hoteluri. Respectarea normelor corespunzătoare de igienă şi de 

prevenire a infectărilor este obligatorie. 

Ce relaxări există în comerţ? 

Începând din 15 iunie sunt în vigoare relaxări inclusiv pentru limitarea accesului în magazine 

în funcţie de suprafaţa acestora. Restricţia se relaxează de la o persoană pe zece metri pătraţi 

la o persoană pe şapte metri pătraţi suprafaţă a spaţiului comercial. 

Acest lucru este valabil şi la muzee şi expoziţii, precum şi 

în grădini zoologice şi parcuri cu animale? 

Da, şi aici restricţia se relaxează de la o persoană pe zece metri pătraţi la o persoană pe şapte 

metri pătraţi. 

Barurile pot deschide? 

Da, barurile pot deschide, cu respectarea unor condiţii. 

Care este situaţia în privinţa cluburilor, discotecilor şi 

bordelurilor? 

Cluburile, discotecile şi facilităţile similare rămân închise. Funcţionarea localurilor şi 

autovehiculelor destinate prostituţiei este permisă numai conform standardelor de igienă şi 

prevenire a infectărilor stabilite în anexa la Regulamentul privind protecţia anti-coronavirus. 



Evenimentele destinate practicării prostituţiei conform art. 2 alin. 6 din Legea privind 

protecţia practicanţilor prostituţiei sunt nepermise. 

Ce reguli se aplică pentru sectorul gastronomic? 

În continuare la o masă nu vor putea sta mai mult de zece persoane – sau persoane din două 

gospodării, respectiv rude în linie directă. Trebuie luate măsuri adecvate de igienă, de 

reglementare a accesului, garantare a distanţei minime de 1,5 metri, precum de asigurare a 

trasabilităţii; reglementările detaliate se află în standardele corespunzătoare de igienă şi 

prevenire a infectărilor. În unităţile de alimentaţie publică se pot organiza din nou petreceri, 

cu respectarea unor condiţii (de ex. nunţi, aniversări) cu până la 150 de persoane. 

Ce reguli se aplică în barurile în care se fumează 

narghilea? 

Narghilele nu pot fi folosite de mai multe persoane în acelaşi timp; folosirea lor este permisă 

numai cu muştiucuri şi furtunuri de unică folosinţă, care se aruncă după întrebuinţare şi numai 

dacă spaţiile respective sunt aerisite complet şi permanent. 

Grătarele sunt permise? 

Da, grătarele sunt posibile în locurile şi amenajările publice. Respectarea limitărilor de 

contact (numai grupe de maximum 10 persoane, rude apropiate, persoane din două 

gospodării) este obligatorie. 


