
 

 

Hotărârea nr.178 din data de 11.10.2021. 

Prin Hotărârea nr.178 din 11.10.2021, s-au hotărât pentru unitățile administrativ-

teritoriale prevăzute în Anexa nr. 1 la prezenta hotărâre (unde incidenţa cumulată a 

cazurilor în ultimele 14 zile este mai mare de 2/1000 locuitori și mai mică de 3/1000 de 

locuitori) următoarele măsuri: 

a) În aplicarea art. 1, pct. 3 din Anexa nr. 3 la HG 1090/2021, în spațiile închise sau 

deschise, competițiile sportive se pot desfășura cu participarea spectatorilor până la 50% 

din capacitatea maximă a spațiului, cu asigurarea unei distanțe de minimum 1 metru între 

persoane. Participarea este permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva 

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

de vaccinare, persoanele care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR 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 persoanele care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi 

ulterioară confirmării infectării cu virusul 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; 

b) În aplicarea art. 1, pct. 12 din Anexa nr. 3 la HG 1090/2021, organizarea și 

desfășurarea în aer liber a spectacolelor, concertelor, festivalurilor publice și private sau a 

altor evenimente culturale sunt permise numai cu participarea a cel mult 2.500 de 

spectatori și cu purtarea măștii de protecție. Participarea este permisă doar pentru 

persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 

10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, persoanele care prezintă rezultatul 

negativ al unui test RT-PCR 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 24 de ore, respectiv persoanele care se află în perioada 

cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-

CoV-2, 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; 

c) În aplicarea art. 1, pct. 22 din Anexa nr. 3 la HG 1090/2021, se permit activitățile 

recreative și sportive desfășurate în aer liber, cu participarea a cel mult 30 de persoane 

care nu locuiesc împreună, stabilite prin ordin comun al ministrului sănătății, după caz, cu 

ministrul tineretului și sportului, ministrul mediului, apelor și pădurilor sau ministrul 

agriculturii și dezvoltării rurale; 

d) În aplicarea art. 1, pct. 26 din Anexa nr. 3 la HG 1090/2021, se permite 

organizarea de evenimente private (nunți, botezuri, mese festive etc.) cu un număr de 

participanți de maximum 150 de persoane în exterior sau de maximum 100 de persoane în 

interior, cu respectarea normelor de protecție sanitară. 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; 

e) În aplicarea art. 1, pct. 28 din Anexa nr. 3 la HG 1090/2021, se permite 

organizarea de evenimente private (nunți, botezuri) cu un număr de participanți de 

maximum 300 de persoane în interior și cu asigurarea unei suprafețe de minimum 2 mp 

pentru fiecare persoană. Participarea este permisă doar pentru persoanele care sunt 

vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la 

finalizarea schemei complete de vaccinare, persoanele care prezintă rezultatul negativ al 

unui test RT-PCR 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 persoanele care se află în perioada cuprinsă 

între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2; 

f) În aplicarea art. 1, pct. 35 din Anexa nr. 3 la HG 1090/2021, se permite 

organizarea de cursuri de instruire și workshopuri pentru adulți, inclusiv cele organizate 

pentru implementarea proiectelor finanțate din fonduri europene, cu un număr de 

participanți de maximum 150 de persoane în interior și de maximum 200 de persoane în 

exterior, cu asigurarea unei suprafețe de minimum 2 mp pentru fiecare persoană, cu 

purtarea măștii de protecție și cu respectarea normelor de sănătate publică stabilite în 

ordinul ministrului sănătății; 



g) În aplicarea art. 1, pct. 40 din Anexa nr. 3 la HG 1090/2021, se permite 

organizarea de conferințe cu un număr de participanți de maximum 150 de persoane în 

interior, cu asigurarea unei suprafețe de minimum 2 mp pentru fiecare persoană, cu 

purtarea măștii de protecție și cu respectarea normelor de sănătate publică stabilite în 

ordinul ministrului sănătății; 

h) În aplicarea art. 1, pct. 46 din Anexa nr. 3 la HG 1090/2021, se permite, în 

condițiile Legii nr. 60/1991 privind organizarea și desfășurarea adunărilor publice, 

republicată, organizarea de mitinguri și demonstrații cu un număr de participanți de 

maximum 500 de persoane și cu respectarea următoarelor măsuri: 

- purtarea măștii de protecție, astfel încât să acopere nasul și gura, de către toți 

participanții; 

- dezinfectarea obligatorie a mâinilor, pentru toate persoanele care sosesc în spațiul 

în care se desfășoară mitingul sau demonstrația; 

- menținerea distanței fizice de minimum 1 metru între participanți și asigurarea 

unei suprafețe de minimum 4 mp/persoană, acolo unde este posibil; 

- dezinfectarea mâinilor persoanelor care distribuie eventuale materiale pe perioada 

desfășurării mitingului sau a demonstrației; 

- aplicarea regulilor de igienă colectivă și individuală pentru prevenirea 

contaminării și limitarea răspândirii virusului SARS-CoV-2; 

i) În aplicarea art. 6, pct. 11 din Anexa nr. 3 la HG 1090/2021, activitatea în baruri, 

cluburi și discoteci este permisă fără a depăși 70% din capacitatea maximă a spațiului în 

intervalul orar 5,00-2,00, dacă toate persoanele sunt vaccinate împotriva virusului SARS-

CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare; 

5) În aplicarea art. 9, pct. 22 din Anexa nr. 3 la HG 1090/2021, activitatea 

operatorilor economici care administrează săli de jocuri este permisă fără a depăși 70% 

din capacitatea maximă a spațiului în intervalul orar 5,00-2,00, dacă toate persoanele sunt 

vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la 

finalizarea schemei complete de vaccinare. 

 



De asemenea, prin Hotărârea nr.178 din 11.10.2021, s-au hotărât pentru unitățile 

administrativ-teritoriale prevăzute în Anexa nr. 2 la prezenta hotărâre (unde incidenţa 

cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile este mai mare de 3/1000 locuitori și mai mică de 

6/1000 locuitori) următoarele măsuri: 

a) În aplicarea art. 1, pct. 5 din Anexa nr. 3 la HG 1090/2021, în spațiile închise sau 

deschise, competițiile sportive se pot desfășura cu participarea spectatorilor până la 30% 

din capacitatea maximă a spațiului, cu asigurarea unei distanțe de minimum 1 metru între 

persoane. Participarea este permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva 

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

de vaccinare, persoanele care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR 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 persoanele care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi 

ulterioară confirmării infectării cu virusul 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; 

b) În aplicarea art. 1, pct. 10 din Anexa nr. 3 la HG 1090/2021, 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 cu purtarea măștii de protecție. Participarea este permisă doar pentru 

persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 

10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, persoanele care prezintă rezultatul 

negativ al unui test RT-PCR 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 persoanele care se află în perioada 

cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-

CoV-2, în condițiile stabilite prin ordinul comun al ministrului tineretului și sportului 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; 



c) În aplicarea art. 1, pct. 14 din Anexa nr. 3 la HG 1090/2021, organizarea și 

desfășurarea în aer liber a spectacolelor, concertelor, festivalurilor publice și private sau a 

altor evenimente culturale sunt permise numai cu participarea a cel mult 1.000 de 

spectatori și cu purtarea măștii de protecție. Participarea este permisă doar pentru 

persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 

10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, persoanele care prezintă rezultatul 

negativ al unui test RT-PCR 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 persoanele care se află în perioada 

cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-

CoV-2, 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; 

d) În aplicarea art. 1, pct. 23 din Anexa nr. 3 la HG 1090/2021, se permit activitățile 

recreative și sportive desfășurate în aer liber, cu participarea a cel mult 10 de persoane 

care nu locuiesc împreună, stabilite prin ordin comun al ministrului sănătății, după caz, cu 

ministrul tineretului și sportului, ministrul mediului, apelor și pădurilor sau ministrul 

agriculturii și dezvoltării rurale; 

e) În aplicarea art. 1, pct. 31 din Anexa nr. 3 la HG 1090/2021, se permite 

organizarea de evenimente private (nunți, botezuri) cu un număr de participanți de 

maximum 200 de persoane în interior și cu asigurarea unei suprafețe de minimum 2 mp 

pentru fiecare persoană. Participarea este permisă doar pentru persoanele care sunt 

vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la 

finalizarea schemei complete de vaccinare, persoanele care prezintă rezultatul negativ al 

unui test RT-PCR 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 persoanele care se află în perioada cuprinsă 

între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2; 

f) În aplicarea art. 1, pct. 37 din Anexa nr. 3 la HG 1090/2021, se permite 

organizarea de cursuri de instruire și workshopuri pentru adulți, inclusiv cele organizate 



pentru implementarea proiectelor finanțate din fonduri europene, cu un număr de 

participanți de maximum 150 de persoane în interior și de maximum 200 de persoane în 

exterior, cu asigurarea unei suprafețe de minimum 2 mp pentru fiecare persoană, cu 

purtarea măștii de protecție și cu respectarea normelor de sănătate publică stabilite prin 

ordinul ministrului sănătății. Participarea este permisă doar pentru persoanele care sunt 

vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la 

finalizarea schemei complete de vaccinare, persoanele care prezintă rezultatul negativ al 

unui test RT-PCR 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 persoanele care se află în perioada cuprinsă 

între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2; 

g) În aplicarea art. 1, pct. 42 din Anexa nr. 3 la HG 1090/2021, se permite 

organizarea de conferințe cu un număr de participanți de maximum 150 de persoane în 

interior, cu asigurarea unei suprafețe de minimum 2 mp pentru fiecare persoană, cu 

purtarea măștii de protecție și cu respectarea normelor de sănătate publică stabilite în 

ordinul ministrului sănătății. Participarea este permisă doar pentru persoanele care sunt 

vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la 

finalizarea schemei complete de vaccinare, persoanele care prezintă rezultatul negativ al 

unui test RT-PCR 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 persoanele care se află în perioada cuprinsă 

între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2; 

h) În aplicarea art. 1, pct. 47 din Anexa nr. 3 la HG 1090/2021 (modificat și 

completat), se permite, în condițiile Legii nr. 60/1991, republicată, organizarea de 

mitinguri și demonstrații cu un număr de participanți de maximum 100 de persoane. 

Participarea este permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului 

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

vaccinare, persoanele care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR 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 persoanele 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 cu respectarea următoarelor măsuri: 

- purtarea măștii de protecție, astfel încât să acopere nasul și gura, de către toți 

participanții; 

- dezinfectarea obligatorie a mâinilor, pentru toate persoanele care sosesc în spațiul 

în care se desfășoară mitingul sau demonstrația; 

- menținerea distanței fizice de minimum 1 metru între participanți și asigurarea 

unei suprafețe de minimum 4 mp/persoană, acolo unde este posibil; 

- dezinfectarea mâinilor persoanelor care distribuie eventuale materiale pe perioada 

desfășurării mitingului sau a demonstrației; 

- aplicarea regulilor de igienă colectivă și individuală pentru prevenirea 

contaminării și limitarea răspândirii virusului SARS-CoV-2; 

i) În aplicarea art. 6, pct. 2 din Anexa nr. 3 la HG 1090/2021, activitatea 

restaurantelor și a cafenelelor din interiorul hotelurilor, pensiunilor sau altor unități de 

cazare, precum și la terasele acestora este permisă până la 50% din capacitatea maximă a 

spațiului în intervalul orar 05:00 – 02:00 doar pentru persoanele cazate în cadrul acestor 

unități. Participarea este permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva 

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

de vaccinare, persoanele care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR 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 persoanele care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi 

ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2; 

j) În aplicarea art. 6, pct. 5 din Anexa nr. 3 la HG 1090/2021, activitatea cu publicul 

a operatorilor economici care desfășoară activități de preparare, comercializare și consum 

al produselor alimentare și/sau băuturilor alcoolice și nealcoolice în interiorul centrelor 

comerciale este permisă numai în zonele de consum delimitate față de restul spațiului 

public și amenajate în acest scop. Accesul în zonele de consum astfel delimitate și 

amenajate este permis doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului 

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



vaccinare, persoanele care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR 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 persoanele care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară 

confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2; 

k) În aplicarea art. 6, pct. 13 din Anexa nr. 3 la HG 1090/2021, activitatea în baruri, 

cluburi și discoteci este permisă fără a depăși 30% din capacitatea maximă a spațiului în 

intervalul orar 5.00-2.00, dacă toate persoanele sunt vaccinate împotriva virusului SARS-

CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare; 

l) În aplicarea art. 9, pct. 7 din Anexa nr. 3 la HG 1090/2021, activitatea cu publicul 

a operatorilor economici licențiați în domeniul jocurilor de noroc este permisă până la 

50% din capacitatea maximă a spațiului. Participarea este permisă doar pentru persoanele 

care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la 

finalizarea schemei complete de vaccinare, persoanele care prezintă rezultatul negativ al 

unui test RT-PCR 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 persoanele care se află în perioada cuprinsă 

între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2; 

m) În aplicarea art. 9, pct. 14 din Anexa nr. 3 la HG 1090/2021, activitatea cu 

publicul a operatorilor economici care desfășoară activități de administrare a piscinelor 

interioare este permisă fără a depăși 50% din capacitatea maximă a spațiului. Participarea 

este permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 

și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, persoanele 

care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR 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 persoanele 

care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării 

infectării cu virusul SARS-CoV-2. 

n) În aplicarea art. 9, pct. 19 din Anexa nr. 3 la HG 1090/2021, activitatea cu 

publicul a operatorilor economici care administrează locuri de joacă pentru copii în spații 



închise este permisă fără a depăși 50% din capacitatea maximă a spațiului și în intervalul 

orar 05:00-24:00. Participarea este permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate 

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

complete de vaccinare, persoanele care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR 

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 persoanele care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-

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

o) În aplicarea art. 9, pct. 23 din Anexa nr. 3 la HG 1090/2021, activitatea 

operatorilor economici care administrează săli de jocuri este permisă fără a depăși 50% 

din capacitatea maximă a spațiului în intervalul orar 5,00—2,00. Participarea este permisă 

doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru 

care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, persoanele care 

prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR 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 persoanele care se 

află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu 

virusul SARS-CoV-2. 

 

Tot prin Hotărârea nr.178 din 11.10.2021, s-au hotărât pentru unitățile 

administrativ-teritoriale prevăzute în Anexa nr. 3 la prezenta hotărâre (unde incidenţa 

cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile este mai mare de 6/1000 locuitori) următoarele 

măsuri: 

a) În aplicarea art. 1, pct. 6 din Anexa nr. 3 la HG 1090/, în spațiile închise sau 

deschise, competițiile sportive se pot desfășura pe teritoriul României cu participarea 

spectatorilor până la 50% din capacitatea maximă a spațiului, cu asigurarea unei distanțe 

de minimum 1 metru între persoane și cu purtarea măștii de protecție. Participarea este 

permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și 

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 și a 180-a zi ulterioară 

confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2; 

b) În aplicarea art. 1, pct. 11 din Anexa nr. 3 la HG 1090/2021, 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 cu purtarea măștii de protecție. Participarea este permisă doar pentru 

persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și 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 și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul 

SARS-CoV-2. 

c) În aplicarea art. 1, pct. 15 din Anexa nr. 3 la HG 1090/2021, organizarea și 

desfășurarea activității instituțiilor publice sau private de cultură care administrează spații 

special destinate activităților cultural-artistice în aer liber sunt permise cu participarea 

publicului până la 50% din capacitatea maximă a spațiului, cu asigurarea unei distanțe de 

minimum 1 metru între persoane și cu purtarea măștii de protecție. Participarea este 

permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și 

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 și a 180-a zi ulterioară 

confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2. 

d) În aplicarea art. 1, pct. 16 din Anexa nr. 3 la HG 1090/2021, organizarea și 

desfășurarea în aer liber a spectacolelor, concertelor, festivalurilor publice și private sau a 

altor evenimente culturale sunt permise cu participarea publicului până la 50% din 

capacitatea maximă a spațiului și cu purtarea măștii de protecție. Participarea este permisă 

doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și 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 și a 180-a zi ulterioară confirmării 

infectării cu virusul SARS-CoV-2. 

e) În aplicarea art. 1, pct. 18 din Anexa nr. 3 la HG 1090/2021, organizarea și 

desfășurarea spectacolelor de tipul drive-in sunt permise numai dacă ocupanții unui 

autovehicul sunt membrii aceleiași familii sau reprezintă grupuri de până la 4 persoane. 



Participarea este permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului 

SARS-CoV-2 și 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 și a 180-a 

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

f) În aplicarea art. 1, pct. 24 din Anexa nr. 3 la HG 1090/2021, se permit activitățile 

recreative și sportive desfășurate în aer liber, cu participarea a cel mult 10 persoane care 

nu locuiesc împreună. Participarea este permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate 

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

g) În aplicarea art. 1, pct. 32 din Anexa nr. 3 la HG 1090/2021, se permite 

organizarea de evenimente private (nunți, botezuri) cu participarea persoanelor până la 

50% din capacitatea maximă a spațiului, 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 și 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 și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2. 

h) În aplicarea art. 1, pct. 38 din Anexa nr. 3 la HG 1090/2021, se permite 

organizarea de cursuri de instruire și workshopuri pentru adulți, inclusiv cele organizate 

pentru implementarea proiectelor finanțate din fonduri europene, cu participarea 

persoanelor până la 50% din capacitatea maximă a spațiului în interior sau în exterior, cu 

asigurarea unei suprafețe de minimum 2 mp pentru fiecare persoană, cu purtarea măștii de 

protecție și cu respectarea normelor de sănătate publică stabilite prin ordinul ministrului 

sănătății. Participarea este permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva 

virusului SARS-CoV-2 și 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 și a 180-

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

i) În aplicarea art. 1, pct. 43 din Anexa nr. 3 la HG 1090/2021, se permite 

organizarea de conferințe cu participarea persoanelor până la 50% din capacitatea maximă 

a spațiului în interior sau în exterior, cu asigurarea unei suprafețe de minimum 2 mp 



pentru fiecare persoană, cu purtarea măștii de protecție și cu respectarea normelor de 

sănătate publică stabilite în ordinul ministrului sănătății. Participarea este permisă doar 

pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și 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 și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu 

virusul SARS-CoV-2. 

j) În aplicarea art. 1, pct. 48 din Anexa nr. 3 la HG 1090/2021, se permite, în 

condițiile Legii nr. 60/1991, republicată, organizarea de mitinguri și demonstrații cu un 

număr de participanți de maximum 100 de persoane și cu purtarea măștii de protecție. 

Participarea este permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului 

SARS-CoV-2 și 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 și a 180-a 

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

 k) În aplicarea art. 2, pct. 1 din Anexa nr. 3 la HG 1090/2021, în condiţiile art. 5 

alin. (3) lit. b) din Legea nr. 55/2020, cu modificările şi completările ulterioare, se 

stabilesc următoarele măsuri: 

Se interzice circulaţia persoanelor în afara locuinţei/gospodăriei în zilele de vineri, 

sâmbătă şi duminică în intervalul orar 20,00-5,00, cu următoarele excepţii: 

1) deplasarea în interes profesional, inclusiv între locuinţă/ gospodărie şi 

locul/locurile de desfăşurare a activităţii profesionale şi înapoi; 

2) deplasarea pentru asistenţă medicală care nu poate fi amânată şi nici realizată de 

la distanţă, precum şi pentru achiziţionarea de medicamente; 

3) deplasări în afara localităţilor ale persoanelor care sunt în tranzit sau efectuează 

călătorii al căror interval orar se suprapune cu perioada interdicţiei, cum ar fi cele 

efectuate cu avionul, trenul, autocare sau alte mijloace de transport de persoane, şi care 

poate fi dovedit prin bilet sau orice altă modalitate de achitare a călătoriei; 

4) deplasarea din motive justificate, precum îngrijirea/ însoţirea copilului, asistenţa 

persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilităţi ori decesul unui membru de familie; 

k1) măsurile instituite în localităţile prevăzute la lit. k nu se aplică persoanelor care 

sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 şi pentru care au trecut 10 zile de la 



finalizarea schemei complete de vaccinare şi care fac dovada îndeplinirii acestei condiţii 

prin intermediul certificatului de vaccinare, pe suport hârtie sau în format electronic, sau 

al certificatului digital al Uniunii Europene privind COVID-19; 

k2) În conformitate cu art. 2, pct. 5. din Anexa nr. 3 la HG 1090/2021, măsurile 

instituite în localităţile prevăzute la lit. k) nu se aplică persoanelor fizice provenite din 

state ale căror autorităţi nu emit certificate digitale ale Uniunii Europene privind COVID-

19 sau documente compatibile cu aceste certificate, vaccinate împotriva virusului SARS-

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

care fac dovada îndeplinirii acestei condiţii prin documente, pe suport hârtie sau în format 

electronic, care să ateste vaccinarea acestora; 

k3) Măsurile instituite în nu se mai aplică dacă incidența cumulată la 14 zile este 

mai mică sau egală cu 5,5/1.000 de locuitori. 

l) În aplicarea art. 6, pct. 3 din Anexa nr. 3 la HG 1090/2021, 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 50% din 

capacitatea maximă a spațiului în intervalul orar 5,00—24,00. Participarea este permisă 

doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și 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 și a 180-a zi ulterioară confirmării 

infectării cu virusul SARS-CoV-2. 

m) În aplicarea art. 6, pct. 6 din Anexa nr. 3 la HG 1090/2021, activitatea cu 

publicul a operatorilor economici care desfășoară activități de preparare, comercializare și 

consum al produselor alimentare și/sau băuturilor alcoolice și nealcoolice în interiorul 

centrelor comerciale este permisă în județele/ localitățile unde incidența cumulată la 14 

zile este mai mare de 6/1.000 de locuitori până la 50% din capacitatea maximă a zonelor 

de consum delimitate față de restul spațiului public și amenajate în acest scop. Participarea 

este permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 

și 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 și a 180-a zi ulterioară 

confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2. 

n) În aplicarea art. 7, alin. 1 din Anexa nr. 3 la HG 1090/2021, în condiţiile art. 5 

alin. (3) lit. f) din Legea nr. 55/2020, cu modificările și completările ulterioare, se instituie 

obligaţia pentru operatorii economici care desfăşoară activităţi de comerţ/prestări de 

servicii în spaţii închise şi/sau deschise, publice şi/sau private, să îşi organizeze şi să îşi 

desfăşoare activitatea în zilele de vineri, sâmbătă şi duminică în intervalul orar 5,00-22,00. 

n1) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), unităţile farmaceutice, benzinăriile, 

operatorii economici cu activitate de livrare la domiciliu, precum şi operatorii economici 

din domeniul transportului rutier de persoane şi rutier de mărfuri îşi pot desfăşura 

activitatea în regim normal de muncă, cu respectarea normelor de protecţie sanitară. 

n2) Măsurile prevăzute la lit. n) nu se mai aplică dacă incidența cumulată la 14 zile 

este mai mică sau egală cu 5,5/1.000 de locuitori. 

o) În aplicarea art. 9, pct. 5 din Anexa nr. 3 la HG 1090/2021, activitatea cu publicul 

a operatorilor economici care desfășoară activitatea în spații închise în domeniul sălilor de 

sport și/sau fitness este permisă fără a depăși 50% din capacitatea maximă a spațiului, cu 

asigurarea unei suprafețe de minimum 4 mp pentru fiecare persoană. Participarea este 

permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și 

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 și a 180-a zi ulterioară 

confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2; 

p) În aplicarea art. 9, pct. 8 din Anexa nr. 3 la HG 1090/2021, activitatea cu publicul 

a operatorilor economici licențiați în domeniul jocurilor de noroc este permisă până la 

50% din capacitatea maximă a spațiului. Participarea este permisă doar pentru persoanele 

care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și 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 și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-

CoV-2; 

q) În aplicarea art. 9, pct. 15 din Anexa nr. 3 la HG 1090/2021, activitatea cu 

publicul a operatorilor economici care desfășoară activități de administrare a piscinelor 



interioare este permisă fără a depăși 50% din capacitatea maximă a spațiului. Participarea 

este permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 

și 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 și a 180-a zi ulterioară 

confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2; 

r) În aplicarea art. 9, pct. 20 din Anexa nr. 3 la HG 1090/2021, activitatea 

operatorilor economici care administrează locuri de joacă pentru copii în spații închise 

este permisă fără a depăși 50% din capacitatea maximă a spațiului și în intervalul orar 

5,00—24,00. Participarea este permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate 

împotriva virusului SARS-CoV-2 și 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 și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2; 

s) În aplicarea art. 9, pct. 23 din Anexa nr. 3 la HG 1090/2021, activitatea 

operatorilor economici care administrează săli de jocuri este permisă fără a depăși 50% 

din capacitatea maximă a spațiului în intervalul orar 5,00—2,00. Participarea este permisă 

doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și 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 și a 180-a zi ulterioară confirmării 

infectării cu virusul SARS-CoV-2; 

t) În aplicarea Art. 1
2 

din Ordinul comun MS/MAI 2024/147/2021, se instituie 

obligativitatea purtării măștii de protecție în toate spațiile publice deschise. Sunt exceptate 

de la obligativitatea purtării măștii de protecție în spațiile publice deschise persoanele care 

desfășoară activități, inclusiv sportive, în mod individual sau împreună cu persoanele care 

locuiesc. 

Prin Hotărârea nr.178 din 11.10.2021, au fost dispuse suplimentar, pentru unitățile 

administrativ-teritoriale Pojorâta, Hârtop, Fundu Moldovei, Iacobeni, Fălticeni, 

Câmpulung Moldovenesc, unitați administrativ-teritoriale unde incidenţa cumulată a 

cazurilor în ultimele 14 zile este mai mare de 7,5/1000 locuitori următoarele măsuri: 

a) În aplicarea art. 7, alin. (2) din Anexa nr. 3 la HG 1090/2021, 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 își organizeze și să își 

desfășoare activitatea în intervalul orar 5,00-22,00. 

Prin excepție, în intervalul orar 22,00-5,00, operatorii economici pot activa doar în 

relația cu operatorii economici cu activitate de livrare la domiciliu. 

Măsurile prevăzute nu se mai aplică dacă incidența cumulată la 14 zile este mai 

mică sau egală cu 7/1.000 de locuitori. 

b) În aplicarea art. 2, alin. (1), pct. 2 din Anexa nr. 3 la HG 1090/2021, se interzice 

circulația persoanelor în afara locuinței/gospodăriei în intervalul orar 20,00-5,00, cu 

următoarele excepții: 

- deplasarea în interes profesional, inclusiv între locuință/gospodărie și 

locul/locurile de desfășurare a activității profesionale și înapoi; 

- deplasarea pentru asistență medicală care nu poate fi amânată și nici realizată de la 

distanță, precum și pentru achiziționarea de medicamente; 

- 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; 

- deplasarea din motive justificate, precum îngrijirea/ însoțirea copilului, asistența 

persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilități ori decesul unui membru de familie; 

Măsurile instituite nu se mai aplică dacă incidența cumulată la 14 zile este mai mică 

sau egală cu 7/1.000 de locuitori. 

Măsurile instituite în localităţile prevăzute la lit. b) nu se aplică persoanelor care 

sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 şi pentru care au trecut 10 zile de la 

finalizarea schemei complete de vaccinare şi care fac dovada îndeplinirii acestei condiţii 

prin intermediul certificatului de vaccinare, pe suport hârtie sau în format electronic, sau 

al certificatului digital al Uniunii Europene privind COVID-19; 

Măsurile instituite în localităţile prevăzute la lit. b) nu se aplică persoanelor fizice 

provenite din state ale căror autorităţi nu emit certificate digitale ale Uniunii Europene 

privind COVID-19 sau documente compatibile cu aceste certificate, vaccinate împotriva 

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



de vaccinare şi care fac dovada îndeplinirii acestei condiţii prin documente, pe suport 

hârtie sau în format electronic, care să ateste vaccinarea sau vindecarea de infecția cu 

virusul SARS-CoV-2 a acestora. 

Prevederile prezentei hotărâri abrogă Hotărârile Comitetului Județean pentru 

Situații de Urgență Suceava privind stabilirea unor măsuri restrictive aflate în vigoare.  

În conformitate cu prevederile art. 13, alin. (2) din Anexa nr. 3 la HG 1090/2021, 

măsurile dispuse în baza prezentei hotărâri vor fi reevaluate de către Comitetul Judeţean 

pentru Situaţii de Urgenţă Suceava, în urma analizei efectuate de către Direcția de 

Sănătate Publică Suceava, la expirarea termenului pentru care acestea au fost adoptate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexa nr. 1 la Hotărârea Comitetului Judeţean Suceava pentru Situaţii de Urgenţă 

nr. 178 din data de 11.10.2021 

Lista unităţilor administrativ-teritoriale unde incidenţa cumulată a cazurilor 

în ultimele 14 zile este mai mare de 2/1000 locuitori și mai mică de 3/1000 locuitori 

Nr. crt. 

Denumire unitate 

administrativ-

teritorială 

Incidența cazurilor pozitive la mia 

de locuitori 

Data și ora 

instituirii 

măsurilor 

Data 

expirării 

măsurilor 

instituite 

Unități administrativ-teritoriale pentru care se prelungesc măsurile restrictive stabilite anterior, 

conform H.G. nr. 1090/2021 

1.  Cacica 

Incidență cuprinsă între 2 și 3/1000 

locuitori la momentul stabilirii 

30.09.2021, 

ora 00:00 

12.10.2021, 

ora 24:00 

2.  Vicovu de Jos 
30.09.2021, 

ora 00:00 

13.10.2021, 

ora 24:00 

3.  Pătrăuți 
02.10.2021, 

ora 00:00 

15.10.2021, 

ora 24:00 

4.  Zamostea 
03.10.2021, 

ora 00:00 

12.10.2021, 

ora 24:00 

5.  Frătăuții Vechi 
02.10.2021, 

ora 00:00 

15.10.2021, 

ora 24:00 

6.  Bosanci 
04.10.2021, 

ora 00:00 

17.10.2021, 

ora 24:00 

7.  Udești 
04.10.2021, 

ora 00:00 

12.10.2021, 

ora 24:00 

8.  Moldovița 
05.10.2021, 

ora 00:00 

12.10.2021, 

ora 24:00 

9.  Mitocu Dragomirnei 
05.10.2021, 

ora 00:00 

12.10.2021, 

ora 24:00 

10.  Salcea 
05.10.2021, 

ora 00:00 

12.10.2021, 

ora 24:00 

11.  Bogdănești 
08.10.2021, 

ora 00:00 

21.10.2021, 

ora 24:00 

12.  Dolhasca 
08.10.2021, 

ora 00:00 

12.10.2021, 

ora 24:00 

13.  Liteni 
08.10.2021, 

ora 00:00 

21.10.2021, 

ora 24:00 

14.  Ostra 
08.10.2021, 

ora 00:00 

21.10.2021, 

ora 24:00 

15.  Slatina 
08.10.2021, 

ora 00:00 

21.10.2021, 

ora 24:00 



Nr. crt. 

Denumire unitate 

administrativ-

teritorială 

Incidența cazurilor pozitive la mia 

de locuitori 

Data și ora 

instituirii 

măsurilor 

Data 

expirării 

măsurilor 

instituite 

16.  Botoșana 
06.10.2021, 

ora 00:00 

19.10.2021, 

ora 24:00 

17.  Ciprian Porumbescu 
09.10.2021, 

ora 00:00 

22.10.2021, 

ora 24:00 

18.  Frătăuții Noi 
07.10.2021, 

ora 00:00 

12.10.2021, 

ora 24:00 

19.  Sucevița 
07.10.2021, 

ora 00:00 

20.10.2021, 

ora 24:00 

20.  Comănești 
10.10.2021, 

ora 00:00 

23.10.2021, 

ora 24:00 

21.  Adâncata 
11.10.2021, 

ora 00:00 

24.10.2021, 

ora 24:00 

22.  Calafindești 
11.10.2021, 

ora 00:00 

12.10.2021, 

ora 24:00 

23.  Drăgușeni 
11.10.2021, 

ora 00:00 

12.10.2021, 

ora 24:00 

24.  Fântânele 
11.10.2021, 

ora 00:00 

24.10.2021, 

ora 24:00 

25.  Valea Moldovei 
11.10.2021, 

ora 00:00 

24.10.2021, 

ora 24:00 

26.  Berchișești 
08.10.2021, 

ora 00:00 

12.10.2021, 

ora 24:00 

27.  Ciocănești 
08.10.2021, 

ora 00:00 

21.10.2021, 

ora 24:00 

Unități administrativ-teritoriale pentru care se stabilesc măsuri restrictive, 

conform H.G. nr. 1090/2021 

28.  Mălini 2,17 
11.10.2021, 

ora 00:00 

24.10.2021, 

ora 00:00 

29.  Bălcăuți 2,46 
13.10.2021, 

ora 00:00 

26.10.2021, 

ora 00:00 

30.  Broșteni 2,06 
13.10.2021, 

ora 00:00 

26.10.2021, 

ora 00:00 

31.  Cârlibaba 2,04 
13.10.2021, 

ora 00:00 

26.10.2021, 

ora 00:00 

32.  Ilișești 2,70 
13.10.2021, 

ora 00:00 

26.10.2021, 

ora 00:00 

33.  Izvoarele Sucevei 2,33 
13.10.2021, 

ora 00:00 

26.10.2021, 

ora 00:00 



Nr. crt. 

Denumire unitate 

administrativ-

teritorială 

Incidența cazurilor pozitive la mia 

de locuitori 

Data și ora 

instituirii 

măsurilor 

Data 

expirării 

măsurilor 

instituite 

34.  Putna 2,01 
13.10.2021, 

ora 00:00 

26.10.2021, 

ora 00:00 

35.  Rădășeni 2,97 
13.10.2021, 

ora 00:00 

26.10.2021, 

ora 00:00 



Anexa nr. 2 la Hotărârea Comitetului Judeţean Suceava pentru Situaţii de Urgenţă 

nr. 178 din data de 11.10.2021 

Lista unităţilor administrativ-teritoriale unde incidenţa cumulată a cazurilor 

în ultimele 14 zile este mai mare de 3/1000 locuitori și mai mică de 6/1000 locuitori 

Nr. crt. 

Denumire unitate 

administrativ-

teritorială 

Incidența cazurilor pozitive la mia 

de locuitori 

Data și ora 

instituirii 

măsurilor 

Data 

expirării 

măsurilor 

instituite 

Unități administrativ-teritoriale pentru care se prelungesc măsurile restrictive stabilite anterior, 

conform H.G. nr. 1090/2021 

1.  Arbore 

Incidență cuprinsă între 3 și 6/1000 

locuitori la momentul stabilirii 

05.10.2021, 

ora 00:00 

18.10.2021, 

ora 24:00 

2.  Capu Câmpului 
01.10.2021, 

ora 00:00 

14.10.2021, 

ora 24:00 

3.  Cornu Luncii 
04.10.2021, 

ora 00:00 

17.10.2021, 

ora 24:00 

4.  Dorna Arini 
03.10.2021, 

ora 00:00 

16.10.2021, 

ora 24:00 

5.  Dorna Candrenilor 
03.10.2021, 

ora 00:00 

12.10.2021, 

ora 24:00 

6.  Dornești 
29.09.2021, 

ora 00:00 

12.10.2021, 

ora 24:00 

7.  Fântâna Mare 
06.10.2021, 

ora 00:00 

19.10.2021, 

ora 24:00 

8.  Forăști 
03.10.2021, 

ora 00:00 

16.10.2021, 

ora 24:00 

9.  Frasin 
04.10.2021, 

ora 00:00 

17.10.2021, 

ora 24:00 

10.  Frumosu 
29.09.2021, 

ora 00:00 

12.10.2021, 

ora 24:00 

11.  Grămești 
06.10.2021, 

ora 00:00 

19.10.2021, 

ora 24:00 

12.  Horodnic de Sus 
06.10.2021, 

ora 00:00 

19.10.2021, 

ora 24:00 

13.  Milișăuți 
01.10.2021, 

ora 00:00 

14.10.2021, 

ora 24:00 

14.  Păltinoasa 
03.10.2021, 

ora 00:00 

16.10.2021, 

ora 24:00 

15.  Poiana Stampei 
04.10.2021, 

ora 00:00 

17.10.2021, 

ora 24:00 



Nr. crt. 

Denumire unitate 

administrativ-

teritorială 

Incidența cazurilor pozitive la mia 

de locuitori 

Data și ora 

instituirii 

măsurilor 

Data 

expirării 

măsurilor 

instituite 

16.  Preutești 
03.10.2021, 

ora 00:00 

16.10.2021, 

ora 24:00 

17.  Sadova 
30.09.2021, 

ora 00:00 

13.10.2021, 

ora 24:00 

18.  Șaru Dornei 
06.10.2021, 

ora 00:00 

19.10.2021, 

ora 24:00 

19.  Satu Mare 
30.09.2021, 

ora 00:00 

13.10.2021, 

ora 24:00 

20.  Vatra Dornei 
30.09.2021, 

ora 00:00 

12.10.2021, 

ora 24:00 

21.  Zvoriștea 
02.10.2021, 

ora 00:00 

15.10.2021, 

ora 24:00 

22.  Hănțești 
08.10.2021, 

ora 00:00 

21.10.2021, 

ora 24:00 

23.  Vatra Moldoviței 
08.10.2021, 

ora 00:00 

21.10.2021, 

ora 24:00 

24.  Horodnic de Jos 
06.10.2021, 

ora 00:00 

19.10.2021, 

ora 24:00 

25.  Drăgoiești 
09.10.2021, 

ora 00:00 

22.10.2021, 

ora 24:00 

26.  Horodniceni 
09.10.2021, 

ora 00:00 

22.10.2021, 

ora 24:00 

27.  Mănăstirea Humorului 
09.10.2021, 

ora 00:00 

22.10.2021, 

ora 24:00 

28.  Vadu Moldovei 
09.10.2021, 

ora 00:00 

22.10.2021, 

ora 24:00 

29.  Siret 
07.10.2021, 

ora 00:00 

20.10.2021, 

ora 24:00 

30.  Hănțești 
10.10.2021, 

ora 00:00 

23.10.2021, 

ora 24:00 

31.  Solca 
10.10.2021, 

ora 00:00 

23.10.2021, 

ora 24:00 

32.  Ipotești 
11.10.2021, 

ora 00:00 

24.10.2021, 

ora 24:00 

33.  Baia 
08.10.2021, 

ora 00:00 

21.10.2021, 

ora 24:00 

Unități administrativ-teritoriale pentru care se stabilesc măsuri restrictive, 

conform H.G. nr. 1090/2021 



Nr. crt. 

Denumire unitate 

administrativ-

teritorială 

Incidența cazurilor pozitive la mia 

de locuitori 

Data și ora 

instituirii 

măsurilor 

Data 

expirării 

măsurilor 

instituite 

34.  Pârteștii de Jos 3,53 
11.10.2021, 

ora 00:00 

24.10.2021, 

ora 00:00 

35.  Todirești 3,95 
11.10.2021, 

ora 00:00 

24.10.2021, 

ora 00:00 

36.  Vama 5,60 
11.10.2021, 

ora 00:00 

24.10.2021, 

ora 00:00 

37.  Bălăceana 4,83 
13.10.2021, 

ora 00:00 

26.10.2021, 

ora 00:00 

38.  Berchișești 3,41 
13.10.2021, 

ora 00:00 

26.10.2021, 

ora 00:00 

39.  Boroaia 3,18 
13.10.2021, 

ora 00:00 

26.10.2021, 

ora 00:00 

40.  Cacica 3,67 
13.10.2021, 

ora 00:00 

26.10.2021, 

ora 00:00 

41.  Calafindești 3,33 
13.10.2021, 

ora 00:00 

26.10.2021, 

ora 00:00 

42.  Dolhasca 3,50 
13.10.2021, 

ora 00:00 

26.10.2021, 

ora 00:00 

43.  Drăgușeni 3,57 
13.10.2021, 

ora 00:00 

26.10.2021, 

ora 00:00 

44.  Frătăuții Noi 3,07 
13.10.2021, 

ora 00:00 

26.10.2021, 

ora 00:00 

45.  Mitocu Dragomirnei 4,89 
13.10.2021, 

ora 00:00 

26.10.2021, 

ora 00:00 

46.  Moara 3,10 
13.10.2021, 

ora 00:00 

26.10.2021, 

ora 00:00 

47.  Moldovița 3,67 
13.10.2021, 

ora 00:00 

26.10.2021, 

ora 00:00 

48.  Salcea 3,52 
13.10.2021, 

ora 00:00 

26.10.2021, 

ora 00:00 

49.  Udești 3,12 
13.10.2021, 

ora 00:00 

26.10.2021, 

ora 00:00 

50.  Zamostea 4,01 
13.10.2021, 

ora 00:00 

26.10.2021, 

ora 00:00 
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Anexa nr. 3 la Hotărârea Comitetului Judeţean Suceava pentru Situaţii de Urgenţă 

nr. 178 din data de 11.10.2021 

Lista unităţilor administrativ-teritoriale unde incidenţa cumulată a cazurilor 

în ultimele 14 zile este mai mare de 6/1000 locuitori  

Nr. crt. 

Denumire unitate 

administrativ-

teritorială 

Incidența cazurilor pozitive la mia 

de locuitori 

Data și ora 

instituirii 

măsurilor 

Data 

expirării 

măsurilor 

instituite 

Unități administrativ-teritoriale pentru care se prelungesc măsurile restrictive stabilite anterior, 

conform H.G. nr. 1090/2021 

1.  Bunești 

Incidență mai de 6/1000 locuitori la 

momentul stabilirii 

05.10.2021, 

ora 00:00 

18.10.2021, 

ora 24:00 

2.  Câmpulung 

Moldovenesc 

05.10.2021, 

ora 00:00 

18.10.2021, 

ora 24:00 

3.  Hârtop 
06.10.2021, 

ora 00:00 

19.10.2021, 

ora 24:00 

4.  Iacobeni 
02.10.2021, 

ora 00:00 

15.10.2021, 

ora 24:00 

5.  Pojorâta 
03.10.2021, 

ora 00:00 

16.10.2021, 

ora 24:00 

6.  Rădăuți 
03.10.2021, 

ora 00:00 

16.10.2021, 

ora 24:00 

7.  Stroiești 
03.10.2021, 

ora 00:00 

16.10.2021, 

ora 24:00 

8.  Panaci 
09.10.2021, 

ora 00:00 

22.10.2021, 

ora 24:00 

9.  Dolhești 
10.10.2021, 

ora 00:00 

23.10.2021, 

ora 24:00 

10.  Fundu Moldovei 
10.10.2021, 

ora 00:00 

23.10.2021, 

ora 24:00 

11.  Gura Humorului 
10.10.2021, 

ora 00:00 

23.10.2021, 

ora 24:00 

12.  Suceava 
10.10.2021, 

ora 00:00 

23.10.2021, 

ora 24:00 

13.  Șcheia 
10.10.2021, 

ora 00:00 

23.10.2021, 

ora 24:00 

Unități administrativ-teritoriale pentru care se stabilesc măsuri restrictive, 

conform H.G. nr. 1090/2021 

14.  Dorna Candrenilor 6,39 
13.10.2021, 

ora 00:00 

26.10.2021, 

ora 00:00 
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Nr. crt. 

Denumire unitate 

administrativ-

teritorială 

Incidența cazurilor pozitive la mia 

de locuitori 

Data și ora 

instituirii 

măsurilor 

Data 

expirării 

măsurilor 

instituite 

15.  Vatra Dornei 6,30 
13.10.2021, 

ora 00:00 

26.10.2021, 

ora 00:00 

16.  Fălticeni 7,97 
11.10.2021, 

ora 00:00 

24.10.2021, 

ora 24:00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


