
 

 

Coronavirus. Noile măsuri de profilaxie actualizate la DPCM din 11 martie 2020 până DPCM 22 martie 2020 

și ordinanță regională. 

 

ABIECTIV: EVITAREA ASAMBLĂRILOR ȘI LIMITAREA DEPLASRILOR DACĂ; NU SUNT PENTRU MOTIV DE 

MUNCĂ, MOTIV DE SĂNĂTATE ORI IN CAZ (ES. PENTRU A FACE CUMPĂRĂTURI). 

 

Măsurile sunt valabile până la 03 aprilie 2020 dacă nu sunt alte indicații. 

 

Suntem in așteptarea unor aprofundări din partea Regiunii Emili Romania. 

 

ACTIVITĂȚI COMERCIALE (magazine din apropiere) 

În zilele lucrătoare în activitățile din apropiere este permisă vânzarea produselor alimentare ori de prima 

necesitate cu condiția că se menține distanța interpersonală de un metru.  

minimarchet și alte activități nu specializate in produse alimentare. 

 

Indiferent, fie magazin mare ori mic, fie centru comercial sunt PERMISE numai vânzările produselor 

alimentare și celor de prima necesitate asigurân distanța interpersonală de nu metru. 

Hipermarchete 

Supermarchet 

Discaunt alimentare 

Minimarchet și alte magazine. 

Vânzări cu amănuntul a produselor înghțate 

Vânzări cu amănuntul nespecializat de computator, echipamente pentru telecomunicații, electronică 

audio și video, electrocasnice. 

Vânzări cu amănuntul de produse alimentare, băuturi și tutun ln magazine specializate (cod. 47.2) 

Vânzări cu amănuntul de combusibil auto in magazine specializate 

Vânzări cu amănuntul a echipamentelor informatică și telecomunicații (ICT) in localuri specializate (cod 

ateco: 47.4) 

Vânzări cu amănuntul de fierărie, vopsele, sticlă, materiale electrice și instalații pentru încălzire. 

Vânzări cu amănuntul de echipamente sanitare. 

Vânzări cu amănuntul a produselor pentru iluminare 

Vânzări cu amănuntul a ziarelor, revistelor 



 

 

Farmacie 

Vânzări cu amănuntul a medicamentelor care nu necesită o prescripție medicală 

Vânzări cu amănuntul de articole medicale și ortopedice in magazine specializate 

Vânzări cu amănuntul de articole de profumerie, igienă personală 

Vânzare cu amănuntul a animalelor domestice de taliemică  

Vanzare cu amănuntul de combustibil de us casnic și încălzire 

Vânzare cu amănuntul de săpun și detergeți 

Vânzare cu amănuntul de orice tip de produse efectuate prin net 

Vânzare cu amănuntul de orice produs efectuat prin telerețea 

Vânzare cu amănuntul de orice produs prin corispondenză, radiou, telefon 

Vânzări cu amănuntul prin distributoare automatice 

 

Rămân DESCHISE (Garantând distanța de siguranță interpersonală de un metru) chioșcurile de ziare, 

chioșcurile de țigări, farmaciile și parafarmaciile. În cazul unde chioșcul de tutun și bar sunt împreună vine 

suspendată activitatea de bar. 

ACTIVITĂȚI COMERCIALE (DE MĂSURI MEDII ȘI MARI DE EXERCIȚII COMERCIALE PRESENTE ÎN CENTRE 

COMERCIALE) 

În ZILELE DE ODIHNĂ fie activitate de măsură mare ori medie este PERMISĂ numai vânzarea produselor 

alimentare ori de prima necesitate mai jos enumerate cu condiția că sunt prevăzute toate normele di 

siguranță și distanța interpersonală de un metru. 

Hipermarchete 

Supermarchet 

Discaunt alimentare 

Minimarchet și alte magazine. 

Vânzări cu amănuntul a produselor înghțate 

Vânzări cu amănuntul nespecializat de computator, echipamente pentru telecomunicații, electronică 

audio și video, electrocasnice. 

Vânzări cu amănuntul de produse alimentare, băuturi și tutun ln magazine specializate (cod. 47.2) 

Vânzări cu amănuntul de combusibil auto in magazine specializate 

Vânzări cu amănuntul a echipamentelor informatică și telecomunicații (ICT) in localuri specializate (cod 

ateco: 47.4) 

Vânzări cu amănuntul de fierărie, vopsele, sticlă, materiale electrice și instalații pentru încălzire. 



 

 

Vânzări cu amănuntul de echipamente sanitare. 

Vânzări cu amănuntul a produselor pentru iluminare 

Vânzări cu amănuntul a ziarelor, revistelor 

 

 

Farmacie 

Vânzări cu amănuntul a medicamentelor care nu necesită o prescripție medicală 

Vânzări cu amănuntul de articole medicale și ortopedice in magazine specializate 

Vânzări cu amănuntul de articole de profumerie, igienă personală 

Vânzare cu amănuntul a animalelor domestice de taliemică  

Vanzare cu amănuntul de combustibil de us casnic și încălzire 

Vânzare cu amănuntul de săpun și detergeți 

Vânzare cu amănuntul de orice tip de produse efectuate prin net 

Vânzare cu amănuntul de orice produs efectuat prin telerețea 

Vânzare cu amănuntul de orice produs prin corispondenză, radiou, telefon 

Vânzări cu amănuntul prin distributoare automatice 

 

În ZILELE DE LUCRU sunt închise activitățile mari și mici și cele prezente in centrele comerciale în afară de 

farmacie, parafarmacie, puncte de vânzări a produselor alimentare. Este evitată orice formă de 

asamblament. 

În ZILELE DE SĂRBĂTOARE sunt sospendate orice fel de activiate de vânzări cu amănuntul ori ingros, 

inclusiv și vânzarea produselor alimentare. sunt deschise edicolele farmaciile și parafarmaciile. 

 

 

PIEȚE 

Indiferent de tipul de activitate desfășurat, toate piețele sunt închise.Pot rămâne DESCHISE doar piețele 

alimentare ale fermierilor întotdeauna garantând distanța di siguranță interpersonală de un metru. 

 

ACTIVITATE DI SOMINISTRAȚE 

Sunt suspendate activitățile de catering (baruri, restaurante, pub-uri, patiserii). Sunt suspendate și 

pizzeriile, kebab etc. 



 

 

RĂMÂNE PERMISĂ: 

- Vânzarea cu livrare la domiciliu respectând normele de igienă, ambalaj și trnsport. 

- Activitat cantering, cantină pe bază de contract, garantând distanța de un metru intre persoane. 

- Administrarea de alimente și băuturi plasate în zonele de servicii și realiementare de carburant 

amplasate de-a lungul drumului, autostrăzii, în interiorul stației de cale ferată, aeroport,spital garantând 

distanța interpersonală de un metru 

 

ACTIVITĂȚI ARTIZANE A SERVICIULUI PERSONAL 

Sunt suspendate activitățile legate de servicii personale (coafoare, barbieri, cosmeticieni). POATE FI 

DESCHISĂ DOAR: spălătoria și curățarea articolelor textile și blănuri,spălătorii industriale, curățătorii 

chimice,servicii pentru înmormântare.. 

 

 

 

ACTIVITĂȚI BANCARE, FINANCIARE DE ASIGURARE ȘI AGRICULTURĂ 

Serviciile bancare, financiare și de asigurări, precum și activitățile din sectorul agricol, zootecnic și agro-

trasformare rămân deschise. 

 

ACTIVITĂȚI PRODUCTIVE ȘI ACTIVITĂȚI PROFESIONALE 

ferm rămânând încât dispus de către DPCM 11.03.2020 pentru activitățile comerciale sunt SUSPENDATE 

toate activitățile de producție industrială și comercială. Fac excepție ativitățile mai jos indicate. SUNT 

PERMISE: 

 

 

ANEXA 1 

ATECO      DESCRIERE 

01               cultivare agricolă și producția de produse animale 

03               pescuitul și acvcultură 

05               extragere de cărbune 

06               extracție de petrol brut și gaz natural 

09.1            activități ale serviciilor d suport pentru extracția petrolului și gaz natural 

10               industrie alimentară 



 

 

11               industrie de băuturi 

13.96.20    fabricare a altor articole textile tecnice și industriale 

13.94         fabricarea de sfoară funii și plasă 

13.95         fabricarea țesutului nu țesutului (ecscepția articolelor de îmbrăcăminte 

14.12.00   confecționare a salopetelor și altor haine de lucru 

16.24.20   fabricare a ambalajelor in lemn 

17              fabricarea hârtiei 

18              imprimare și reproducerea materialelor înregistrate 

19              fabricarea cocsului și a produselor derivate din rafinarea petrolului 

20              fabricare a produselor chimice 

21              fabricare a produselor farmaceutice de bază si de preparate farmaceutice 

22.1           fabricarea produselor din cauciuc 

22.2           fabricarea articolelor in plastic 

23.19.10   fabricarea articolelor din sticlă de laborator. pentru uz igienic și farmacie 

26.6           fabricare a echipamentului de iradiere electromedicale și electrterapeutice 

27.1           fabricarea de motoare, generatoare și trsformatoare, echpament de distribuție și  

                   controlul energiei electrice 

28.3           fabricarea utilajelor pentru agricultură și silvicultură 

28.93         fabricarea utilajelor pentru industria alimentară, băuturi și tutun (inclusiv  

                   piese și accesorii) 

28.95.00   fabricarea utilajelor pentru hârtie și carton (inclusiv piese și accesorii) 

28.96         fabricarea de mașini pentru industria plasticului și cauciucului (inclusiv piese și accesorii) 

 

 

32.50       fabricarea di instrumente medicale și dentare 

32.99.1    fabricarea de îmbrăcăminte de protecție și siguranță 

32.99.4    fabricarea de sicrie 

33             reparare și instalare a mașinelor de echipament 

35             furnizare de energie electrică, gaz, aburi și aer condiționat 

36             colectarea, tratarea și furnizarea apei 



 

 

37             gestionarea rețelelor de canalizare 

38             colectarea, tratarea și demontarea deșeurilor 

39             altre servicii de gestionare a deșeurilor 

42             ingenerie civilă 

43.2          instalații de lucrări electrice, sanitare, construcții și instalații 

45.2          intreținere și reparație autovehicule 

45.3          vânzare piese si accesorii auto 

45.4         pentru întreținerea și repararea motocicletelor comerțul pieselor și accesoriilor 

46.2         comerț angro de materii prime agricole și a animalelor vii 

46.3         comerț angro a produselor alimentare, băuturi și țigări 

46.46       comerț angro a produselor farmaceutice 

46.49.2   comerț angro de cărți, reviste, ziare 

46.61      comerț angro di utilaje, echipamente, accesorii furnituri și instrumente agricole inclusiv tractoare 

46.69.19 comerț cu ridicata a altor vehicule și echipamente de transport 

46.69.91 comerț angro al instrumentelor și echipamentelor științifice 

46.69.94 comerț angro a articolelor de prevenire a incendiilor 

46.71      comerț cu ridicata al produselor petroliere, combustibil pentru încălzire 

49            transport terestru și conducte 

50            transport maritim și căi navigabile 

51            transport arian 

52            activități de asistență pentru depozitare și transport 

53           servicii poștale  

55.1        hotele și unități similare 

j(da 58 a 63)  servicii de informare și comunicare  

 

 

K(da 64 a 66) activităținfinanciare și de asigurare 

69           activități juridice și contabile 

70           activiate de management 

71           activități firme de arhitectură și ingienerie: testare și analiză tecnică 



 

 

72           cercetare și dezvoltare știențifică 

74           activitate profesională, științiică și tehnică 

75           servicii veterinare 

80.1       servicii de securitate privată 

80.2       servcii leate di sistemele de supraveghere 

81.2       activități de curățenie și dezinfetare 

82.20.00 activități de coll centru 

82.92    activități de ambalare și confecționare 

82.99.2 agenție de repartizare a ziarelor, revistelor, cărților 

84          administrație publică și apărare, asigurare socială obligatorie 

85          educație 

86          asistență medicală 

87          servicii sociale rezidențiale 

88          asistență socială nu de reședință 

94          organizări economice  

95.11.00   repararea calculatoarelor 

95.12.01   repararea telefoanelor fixe, celulare și fără fir(cordless) 

95.12.09   reparare și intreținere a altor echipamente de comunicare 

95.22.01   reparația obiectelor de uz casnic  

97         activități familiare 

Cu toate acestea, activitățile de producție care ar fi suspendate pot continua dacă sunt organizate in modul 

adecvat.  

Oricum sunt permise 

      -activitățile care oferă servicii de utilitate publică precum și serviciile   

       esențiale menționate in legea din 12 iunie 1990. n. 146. 

      - activitățile care sunt funcționale pentru a asigura continuitatea activităților  

        de aprovisionare menționate în anexa 1, precum și serviciile acestora la  

       paragraful anterior. după concordanza cu prefectul. 

     - activitate de producție, transport, comerț de medicamente, tecnologie medicală și 

       dispozitive medical-chirurgicale,precum și produse agricole, produse alimentare 



   

 

     este permisă de asemenea orice activitate funcționaă în perioada cu urgență. 

     - activitățile uzinelor cu ciclu de producțiecontinuă,a cărei intrerupere ar aduce 

       avarii grave ori pericol di accident 

     - activitățile industriei aerospațialeși de apărare, precum și alte activități de  

      importanță strategică pentru economia națională. 

    

   SUNT PERMISE activitățile profesionale: 

 

 În cea ce priveste activitățile profesionale și cele de producție se recomandă: 

    1  utlizare maximală din partea compagniei a metodelor de lucru agile pentru  

       activitățile care pot fi desfășurate acasă ori la distanță. 

    2  vacanțe și concedii plătite,prevăzuteîn contractele colective. 

    3 sunt suspendate activitățile companiei care nu sunt indispensabile  

    4 să adopte protocoale di siguranță anti-contagiune și în cazul unde nu este posibil 

      să se respecte distanța interpersonală de un metru ca măsură principală de izolare 

      cu adoptarea instrumentelor de protecție individuală; 

    5 igienizarea locului de muncă  

    6 pentru activitățile de producție se racomandă limitarea la maximum circulația în  

      cadrul site-urelor  

 

Cu referire la exemplele presentate pe site-urile instituționale a Guvernului, cu condiția că va fi limitat 

contactul cu clienții ori fiind adoptate măsurile de precauție  

necesare ( respectarea distanțe de siguranță interpersonală decel puțin un metru, utilizarea mănușilor și 

măștilor sanitare de protecție) favorizarea, unde este posibil, activitatea de vânzare prin poștă ori prin 

intermediul internetului a pieselor de schimb SUNT PERMISE 

 

    - activitate de reparare a autovehiculelor și motocicletelor (ateliere mecanice,  

      caroserie, repararea și înlocuirea anvelopelor 

    - activitățile legate de întreținerea și repararea ori vănzarea pieselor de schimb  

      ori accesorii angro ori cu amănuntul. 

 



 

 

STRUCTURI DE CAZARE 

Structurile de cazare (hoteluri, sate turistice, campinguri, osteluri, bed&breakfast) 

pot rămâne DESCHISE și serviciile restaurantului sunt permise doar in interior și numai pentru clienții care 

stau acolo. 

 

 

JOCURI/ PAREURI 

a. suspendarea cu efecte imediate ale jocului, operate cu dispozitive electronice de tip 

   ”slot machines”, localizate in magazinele de revânzare. 

b. suspendarea jocurilor descrise mai jos: 

 - ”SuperEnalotto”, ”Superstar”, ”Sivincetuttu”, ”Lotto tradizionale”de la sfârșitul  

    competițiilor de sâmbătă 21 martie 2020; jocurile sunt trasferate on-line pentru  

    a reduce mișcarea și contactul subiecților a căror prezență ar rezulta necesară  

    pentru o bună desfășurare a activităților menționate anterior 

 -”Eurojackpot” suspensia pentru acest joc este extinsă la modul de colectare online  

   și are efect imediat; 

c. pariuri care implică o certificare de către personalul agenției: de la 22martie 

   2020.      

 


