
Informare asupra hotărârilor CJSU Arad adoptate în ședința din 22.09.2021  

 

Hotărârea 149: În baza comunicării DSP Arad privind rata incidenței, CSJU Arad 

a constatat* că în localitățile Zăbrani, Zimandu Nou, Macea, Arad și Lipova, 

incidența COVID-19/1000 locuitori a urcat la valori cuprinse între 2 și 3. În aceste 

localități se aplică pentru 14 zile (23.09-06.10) unele restricții precum:  

*conform HG 932, CJSU poate da hotărârea în maxim 48 de ore de la comunicarea 

incidenței 

• 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. 
• organizarea și desfășurarea activității în cadrul cinematografelor, instituțiilor 

de spectacole și/sau concerte sunt permise cu participarea publicului până la 
70% din capacitatea maximă a spațiului și cu purtarea măștii de protecție. 

• 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. Pot participa doar cei vaccinați, cei testați sau cei trecuți p rin boală, 
conform descrierii de mai sus. 

• se interzic activitățile recreative și sportive desfășurate în aer liber cu 
participarea a cel mult 30 de persoane care nu locuiesc împreună. 

• se permite organizarea de evenimente private (nunți, botezuri, mese fest ive 
etc.) cu un număr de participanți de maximum 150 de persoane în exterior sau 

de maximum 100 de persoane în interior. 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. 
• 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. Pot participa doar cei 
vaccinați, cei testați sau cei trecuți prin boală, conform descrierii de mai sus. 

• 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.  

• se permite organizarea de mitinguri și demonstrații cu un număr de 
participanți de maximum 100 de persoane, cu respectarea următoarelor 

măsuri: 
• a) purtarea măștii de protecție, astfel încât să acopere nasul și gura, de către 

toți participanții; 
• b) dezinfectarea obligatorie a mâinilor, pentru toate persoanele care sosesc în 

spațiul în care se desfășoară mitingul sau demonstrația; 
• c) menținerea distanței fizice de minimum 1 metru între participanți și 

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

• d) dezinfectarea mâinilor persoanelor care distribuie eventuale materiale pe 

perioada desfășurării mitingului sau a demonstrației; 
• e) aplicarea regulilor de igienă colectivă și individuală pentru prevenirea 

contaminării și limitarea răspândirii virusului SARS-CoV-2; 
• activitatea în baruri, cluburi și discoteci este permisă fără a depăși 70% din 

capacitatea maximă a spațiului în intervalul orar 5:00-2:00. 
• 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. 

În următoarele localități, incidența a urcat între 3 și 4: Sebiș, Archiș, Apateu. Aici 

se vor aplica următoarele măsuri în următoarele 14 zile, accesul fiind permis doar 
pentru persoanele vaccinate, testate sau trecute prin boală:  

✔️Competițiile sportive organizate în spații închise sau deschise, se pot desfășura 

cu participarea spectatorilor până la 30% din capacitatea maximă a spațiului, cu 

purtarea măștii de protecție și asigurarea unei distanțe de minimum 1 metru între 
spectatori; 

 ✔️ Activitatea în cadrul cinematografelor, instituțiilor de spectacole și/sau concerte 

se pot desfășura cu participarea spectatorilor până la 50% din capacitatea maximă a 

spațiului, cu purtarea măștii de protecție; 



 ✔️ Organizarea și desfășurarea în spații deschise a spectacolelor, concertelor, 

festivalurilor publice și private sau a altor evenimente culturale poate fi realizată cu 
participarea a cel mult 1.000 de spectatori, cu purtarea măștii de protecție; 

 ✔️ Evenimentele private în spații închise (nunți, botezuri), în saloane, cămine 

culturale, restaurante, baruri, cafenele, săli/corturi de evenimente se pot desfășura cu 

participarea a maximum 200 de persoane, cu asigurarea unei suprafețe de min 2 mp 
pentru fiecare persoană; 

 ✔️ Organizarea de cursuri de instruire și workshop-uri poate fi realizată cu 

participarea unui număr de maximum 150 de persoane în spații închise, respectiv 

maximum 200 de persoane în spații deschise, cu purtarea măștii de protecție și 
asigurarea unei suprafețe de min 2 mp pentru fiecare persoană; 

 ✔️ Organizarea de conferințe în spații închise poate fi realizată cu p articiparea unui 

număr de maximum 150 de persoane, cu purtarea măștii de protecție și asigurarea 
unei suprafețe de min 2 mp pentru fiecare persoană; 

 ✔️ Organizarea de mitinguri și demonstrații poate fi realizată cu participarea unui 

număr de maximum 100 de persoane, cu respectarea anumitor măsuri; 

 ✔️ Activitatea restaurantelor și cafenelelor, în spații închise, se poate desfășura în 

intervalul orar 05.00-02.00 până la 50% din capacitatea maximă a spațiului; 

 ✔️ Activitatea sălilor de sport/fitness în spații închise, poate fi realizată cu 

participarea persoanelor până la 50% din capacitatea maximă a spațiului, cu 

asigurarea unei suprafețe de minim 7 mp pentru fiecare persoană; 

✔️ Activitatea operatorilor economici licențiați în domeniul jocurilor de noroc poate 

fi realizată cu participarea persoanelor până la 50% din capacitatea maximă a 
spațiului; 

 ✔️ Activitatea operatorilor economici care administrează locuri de joacă pentru 

copii în spații închise poate fi realizată în intervalul orar 0500-2400 până la 50% din 

capacitatea maximă a spațiului; 

 ✔️ Activitatea piscinelor interioare poate fi realizată până la 50% din capacitatea 

maximă a spațiului. 



În Zădăreni, incidența a crescut în intervalul 4-6, ceea ce înseamnă că și accesul 
în sălile de sport va fi permis doar persoanelor vaccinate, trecute prin boală sau 

testate. Pentru că prevederea pentru săile de sport este singura care se aplică 
de la valoarea 4 a incidenței, a fost păstrat termenul de 14 zile initial, comuna 

Zădăreni având initial o incidență cuprinsă între 3 și 4. Acest principiu va fi 
păstrat și pe viitor pentru sălile de sport, în speță menținerea primului termen 

de 14 zile cu modificare încadrării în categoriile 3-4, respectiv 4-6 în funcție de 
fluctuația incidenței. 

La Frumușeni a crescut incidența peste valoarea 6, ceea ce înseamnă că pentru 

următoarele 14 zile acolo nu vor fi permise activitățile de mai sus, care au fost 
reglementate special pentru incidențe mai mici.  

Hotărârea 150:  Pentru că incidența la Zădăreni a crescut peste valoarea 4, s-au 

instituit restricțiile prevăzute de HG 932/2021 privind închiderea magazinelor la 18 
și restricționarea circulației persoanelor între orele 20-5, în zilele de vineri, sâmbătă 

și duminică.  

Hotărârea 151:  În condițiile creșterii numărului cazurilor COVID-19 la nivelul 
județului, la solicitarea Direcției de Sănătate Publică a Județului Arad, CJSU Arad a 

mandatat această instituție să solicite autorităților sanitare centrale, cu rol în 
coordonarea activității de combatere a efectelor pandemiei de COVID-19, transferul 

către unitățile sanitare din Județul Arad a unui număr de trei medici specialiști sau 
primari cu specialitatea Anestezie și Terapie Intensivă. 

De asemenea, prin hotărârea CJSU Arad,  toate spitalele publice și private din 

Județul Arad vor comunica Direcției de Sănătate Publică a Județului Arad, până cel 
târziu în data de 24.09.2021, ora 1200, următoarele informații: 

1. Numărul cadrelor medicale pe care le pot disponibiliza în vederea tratamentului 

și îngrijirii pacienților COVID-19 internați în spitale din Județul Arad, indiferent de 
specializarea acestora, conform prevederilor art. 19 din OUG 20/29.03.2021; 

2. Numărul de paturi care au fost dotate sau pot fi dotate cu instalație de oxigen și 
care pot fi utilizate pentru tratamentul pacienților COVID-19. 

 


