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Prefectura Ilfov a 
anunțat o serie de 
măsuri dispuse 
la nivel județean, 
în vigoare din 
28 martie 2021, 
ora 12.00. Spre 
exemplu, pentru 
localitățile din 
județ care se află 
în carantină zonală, 
la măsurile stabilite 
deja prin ordinele 
de carantinare 
s-au adăugat 
suplimentar 
măsurile: în 
localitățile, unde 
incidența cumulată 
la 14 zile este 
mai mare de 4 
și mai mică sau 
egală cu 7,5/1.000 
locuitori, se 
interzice circulația 
persoanelor în 
afara locuinței/
gospodăriei în zilele 
de vineri, sâmbătă 
și duminică, în 
intervalul 20:00-
06:00, iar pentru 
operatorii 
economici care 
desfășoară activități 
de comerț/prestări 
de servicii în spații 
închise și/sau 
deschise, publice 
și/sau private se 
instituie obligația 
de a-și organiza 
și desfășura 
activitatea  în zilele 
de vineri, sâmbătă 
și duminică,  în 
intervalul 06:00-
18:00. În intervalul 
orar 18:00-
06:00, operatorii 
economici pot 
activa doar în 
relația cu operatorii 
economici cu 
activitate de livrare 
la domiciliu.

Carmen ISTRATE

În localitățile caran-
tinate din județ, unde 
incidența cumulată la 14 
zile depășește 7,5/1.000 
de locuitori, se interzi-
ce circulația persoanelor 
în afara locuinței/gospo-
dăriei în intervalul 20:00-
06:00 în toate zilele săp-
tămânii. La fel, în toate 

zilele săptămânii, se in-
stituie obligația pentru 
operatorii economici ca-
re desfășoară activități de 
comerț/prestări de ser-
vicii în spații închise și/
sau deschise, publice și/
sau private, să își organi-
zeze și să își desfășoare 
activitatea în interva-
lul orar 06:00-18:00 și, 
prin excepție de la aceas-
tă prevedere, în intervalul 
orar 18:00-06:00, opera-
torii economici pot activa 
doar în relația cu operato-
rii economici cu activitate 
de livrare la domiciliu.

Măsuri luate în 
localitățile care 
NU se află în 
carantină

Pentru localitățile ca-

re NU se află în caranti-
nă zonală și incidența cu-
mulată la 14 zile este mai 
mare de 4 și mai mică 
sau egală cu 7,5/1.000 
de locuitori se interzice 
circulația persoanelor în 
afara locuinței/gospodări-
ei în zilele de vineri, sâm-
bătă și duminică în inter-
valul orar 20:00-05:00, cu 
următoarele excepții:
 deplasarea în in-

teres profesional, inclu-
siv între locuință/gospo-
dărie și locul/locurile de 
desfășurare a activității 
profesionale și înapoi;
 deplasarea pen-

tru asistență medica-
lă care nu poate fi amâ-
nată și nici realizată de la 
distanță, precum și pen-
tru achiziționarea de me-
dicamente;

 deplasări în afa-
ra localităților ale persoa-
nelor care sunt în tran-
zit sau efectuează călă-
torii al căror interval orar 
se suprapune cu perioada 
interdicției, cum ar fi cele 
efectuate cu avionul, tre-
nul, autocare sau alte mij-
loace de transport de per-
soane, și care poate fi do-
vedit prin bilet sau orice 
altă modalitate de achita-
re a călătoriei;
 deplasarea din 

motive justificate, precum 
îngrijirea/însoțirea copi-
lului, asistența persoane-
lor vârstnice, bolnave sau 
cu dizabilități ori decesul 
unui membru de familie.

Se instituie obligația 
pentru operatorii eco-
nomici care desfășoară 
activități de comerț/pre-

stări de servicii în spații 
închise și/sau deschi-
se, publice și/sau priva-
te, să își organizeze și să 
își desfășoare activita-
tea vineri, sâmbătă și du-
minică în intervalul orar 
05:00-18:00. Se suspen-
dă activitatea operatorilor 
economici desfășurată în 
spații închise în domeniul 
sălilor de sport/fitness.

Pentru localitățile ca-
re NU se află în caranti-
nă zonală, dar incidența 
cumulată la 14 zi-
le depășește 7,5/1.000 
de locuitori, se interzi-
ce circulația persoane-
lor în afara locuinței/gos-
podăriei în intervalul orar 
20:00-05:00, cu aceleași 
excepții de mai sus. Se 
instituie obligația pentru 
operatorii economici ca-

re desfășoară activități de 
comerț/prestări de servi-
cii în spații închise și/sau 
deschise, publice și/sau 
private, să își organizeze 
și să își desfășoare activi-
tatea, în fiecare zi a săp-
tămânii, în intervalul orar 
05:00-18:00 și, de ase-
menea, se suspendă ac-
tivitatea operatorilor eco-
nomici desfășurată în 
spații închise în domeniul 
sălilor de sport/fitness.

Pentru toți 
operatorii 
economici din 
județ

Se instituie obligația 
pentru toți operatorii eco-
nomici care desfășoară 
activități de comerț/pre-
stări de servicii în spații 

închise și/sau deschi-
se, publice și/sau pri-
vate să își organizeze și 
să își desfășoare activi-
tatea în intervalul orar  
05:00-21:00. În interva-
lul 21:00-05:00, opera-
torii economici pot acti-
va doar în relația cu ope-
ratorii economici cu acti-
vitate de livrare la domi-
ciliu. Unitățile farmaceuti-
ce, benzinăriile, operatorii 
economici cu activitate de 
livrare la domiciliu, pre-
cum și operatorii econo-
mici din domeniul trans-
portului rutier de persoa-
ne care utilizează autove-
hicule cu capacitate mai 
mare de 9 locuri pe sca-
une, inclusiv locul con-
ducătorului auto, și cei 
din domeniul transportu-
lui rutier de mărfuri care 
utilizează autovehicule cu 
masa maximă autorizată 
de peste 2,4 tone își pot 
desfășura activitatea în 
regim normal de muncă, 
cu respectarea normelor 
de protecție sanitară.

Excepții pentru 
Paștele catolic

În toate localitățile il-
fovene se permite circu-
lația persoanelor în afa-
ra locuinței/gospodări-
ei, în perioada 3-4  aprilie 
2021,  în intervalul 20:00-
02:00 pentru deplasarea 
și participarea la  slujbe-
le religioase prilejuite de 
Paștele catolic!

București, tot cu 
măsuri speciale 
din 28.03.2021, ora 
00.00

Comitetul Municipiu-
lui București pentru Si-
tuații de Urgență a con-
stat că la nivelul mu-
nicipiului București ra-
ta de incidență cumula-
tă la 14 zile, în data de 
27.03.2021, ora 10.04 
era de 6,88/1.000 de lo-
cuitori (luni, 29 martie 
2021 ajunsese la 7,06) 

fapt pentru care a dis-
pus măsuri similare cu ce-
le din Ilfov, începând cu 
28.03.2021, ora 00:00 
(măsuri care urmează a 
fi reevaluate la atingerea 
pragului de 7,5/1.000 de 
locuitori).

Pentru verificarea mo-
tivului deplasării, în inte-
res profesional, persoane-
le sunt obligate să prezin-
te, la cererea autorităților 
abilitate, legitimația de 
serviciu/adeverința elibe-
rată de angajator, ori o 
declarație pe propria răs-
pundere.

Pentru verificarea de-
plasărilor în interes perso-
nal sunt obligate să pre-
zinte declarația pe propria 
răspundere, completată 
în prealabil.

Pentru deplasarea că-
tre centrul de vaccinare, 
persoanele sunt obligate 
să prezinte dovada pro-
gramării.

Pentru participa-
rea la slujbele religioa-
se oficiate cu ocazia 
Paștelui Catolic, se per-
mite circulația persoane-
lor în afara locuinței/gos-
podăriei în perioada 3 - 4 
aprilie, în intervalul orar 
20:00 - 02:00, iar pro-
gramul operatorilor eco-
nomici care desfășoară 
activități de comerț/pre-
stări servicii în spații închi-
se și/sau deschise, publi-
ce și/sau private, se poa-
te desfășura în interva-
lul 05:00-18:00 - vineri, 
sâmbăta și duminică. În 
zilele de luni - joi, progra-
mul poate fi desfășurat 
între 05:00-21:00, cu 
condiția menținerii 
incidenței cumulată la cel 
mult 7,5/1.000 locuitori! 
Prin excepție, în interva-
lul 21:00-05:00, în zilele 
de luni până joi, respec-
tiv 18:00-05:00 - vineri, 
sâmbătă, duminică, ope-
ratorii economici pot acti-
va doar în relația cu ope-
ratori economici cu activi-
tate de livrare la domici-
liu.

Ca și în Ilfov, unitățile 
farmaceutice, benzinări-
ile, operatorii economici 
cu activitate de livrare la 
domiciliu, precum și ope-
ratorii economici din do-
meniul transportului ruti-
er de persoane care utili-

zează autovehicule cu ca-
pacitate mai mare de 9 
locuri pe scaune, inclusiv 
locul conducătorului auto, 
și cei din domeniul trans-
portului rutier de mărfuri 
care utilizează autovehi-
cule cu masa maximă au-

torizată de peste 2,4 to-
ne își pot desfășura acti-
vitatea în regim normal 
de muncă, cu respectarea 
normelor de protecție sa-
nitară.

Totodată, s-a hotă-
rât să se suspende acti-
vitatea sălilor de sport/fit-
ness.

La mall, cu 
distanțare!

Accesul clienților în 
cadrul centrelor comerci-
ale în care își desfășoară 
activitatea mai mulți 
agenți economici, de tip 
mall, se va realiza ast-
fel încât să se asigure 
menținerea distanței fizice 
de minimum 2 m și cu asi-
gurarea unei suprafețe de 
minimum 7 mp/persoană. 
Accesul în piețele agroali-
mentare și în piețele vo-
lante se face cu respec-
tarea distanțării de mi-
nimum 2 m între oricare 
două persoane, dar fără a 
depăși 50% din capacita-
tea maximă a pieței. 

STB S.A. va monito-
riza permanent gradul de 
încărcare a mijloacelor de 
transport și se va respecta 
circuitul de urcare/cobo-
rare în mijlocul de trans-
port: accesul pasagerilor 
realizându-se prin ușa din 
față, iar coborarea pe ușa 
din spate.

S-a mai decis interzi-
cerea activității cu publi-
cul a operatorilor econo-
mici care desfășoară ac-
tivități de preparare, co-
mercializare și consum al 
produselor alimentare și/
sau băuturilor alcoolice și 
nealcoolice, de tipul re-
staurantelor și cafenele-
lor, în interiorul clădirilor, 
precum și în interiorul al-
tor spații publice închi-
se care au acoperiș, pla-
fon sau tavan și care sunt 
delimitate de cel puțin doi 
pereți, indiferent de faptul 
că sunt construcții cu ca-
racter temporar sau per-
manent! În Capitală, s-a 

interzis activitatea resta-
urantelor și a cafenelelor 
din interiorul hotelurilor, 
pensiunilor sau altor uni-
tăți de cazare, cu excepția 
deservirii persoanelor ca-
zate în interiorul acestor 
unități. Este însă permi-
să prepararea, comerciali-
zarea și consumul produ-
selor alimentare și băutu-
rilor alcoolice și nealcooli-
ce în spațiile special des-
tinate dispuse în exterio-
rul clădirilor, în aer liber, 
precum și în spațiile publi-
ce dacă au un tavan și un 
singur perete, cu asigura-
rea unei distanțe de mi-
nimum 2 m între mese și 
participarea a maximum 6 
persoane la o masă, da-
că sunt din familii diferite. 
Este permisă prepararea 
hranei și comercializarea 
produselor alimentare și 
băuturilor alcoolice și ne-
alcoolice care nu se con-
sumă în spațiile respecti-
ve! Nu este permisă acti-
vitatea în baruri, cluburi 
și discoteci! Este interzisă 
activitatea cu publicul a 
operatorilor economici li-
cențiați în domeniul jocu-
rilor de noroc, cu excepția 
desfășurării activității de 
comercializare a bilete-
lor de tip LOTO, pariuri și 
loz. Este interzisă organi-
zarea și desfășurarea acti-
vității cu publicul în cadrul 
cinematografelor, institu-
țiilor de spectacole și/sau 
concerte, inclusiv celor de 
tipul drive-in! Este interzi-
să organizarea și desfășu-
rarea în aer liber a spec-
tacolelor, concertelor, fes-
tivalurilor publice și priva-
te sau a altor evenimente 
culturale și este, în conti-
nuare, obligatorie purtarea 
măștii de protecție în toate 
spațiile publice, astfel încât 
să acopere nasul și gura, 
de către toate persoanele 
care au împlinit 5 ani.

În funcție de evoluția 
situației epidemiologi-
ce la nivelul municipiului 
București se vor putea in-
stitui măsuri suplimentare.

actualitateactualitate

POPEșTI 
LEOrdENI

gLINA

BErCENI

vIdrA

CErNICA

PANTELIMON BrăNEșTI

șTEfăNEșTII 
dE jOS

AfUMAțI

dASCăLU

MOArA vLăSIEI

SNAgOv

grUIU NUCICIOLPANI

PETrăChIOAIA

grădIșTEA

TUNArIOTOPENI

BALOTEșTI

PErIș
5,07

7,94

10,02

8,78

5,24 1,67

10,38

8,14

9,70

6,27

2,97

9,94

7,42
5,17

11,31

8,04

8,64

8,14

8,39 12,76

8,58
10,39

8,07

3,73

13,36

9,48

6,96
6,24

9,05
10,96

6,09

5,60
3,28

4,42

10,34

4,97
3,19

2,95
3,81

4,67

COrBEANCA

BUfTEA

găNEASAvOLUNTArI

MOgOșOAIA

ChITILA

drAgOMIrEșTI

CIOrOgÎrLA

ChIAjNA

dOMNEșTI

CLINCENI

COrNETU

BrAgAdIrU

bucurești

MăgUrELE

1 dECEMBrIE

dărășTI ILfOv

jILAvA

COPACENI

dOBrOEșTI

Rata incidenței
cumulate a cazurilor
la 1.000 de locuitori,

la 29.03.2021

Între 1 și 
3/1.000

Peste 3/1.000

Carantină

Măsuri restrictive suplimentare, pentru Ilfov, din 28 martie, ora 12.00! 
 Mai mult de jumătate dintre localitățile ilfovene se află în carantină

Luni, 29 martie 2021, rata de incidență în Ilfov ajunsese 
la 8,51 la mia de locuitori, cea mai mare incidență 
fiind înregistrată în comuna Berceni - 13,36/1.000 de 
locuitori, urmată de Bragadiru și Chitila. Incidență 
de peste 10/1.000 de locuitori se înregistra, luni, 
29.03.2021, și în Balotești, Chiajna, Dobroești, 
Măgurele sau în Tunari.
Potrivit raportării de vineri, 26 martie 2021, 23 de 
localități ilfovene se aflau pe 29 martie în carantină, 
printre care și orașul Bragadiru, care urma să iasă 
pe 29.03, la ora 22.00, însă din cauza ratei mari de 
incidență (12,76) se discuta, la momentul închiderii 
ediției, prelungirea carantinei. Se mai aflau în carantină 
zonală localitățile Clinceni (până pe 6 aprilie), Dobroești 
(până pe 8 aprilie), Chiajna (30 martie), Cornetu (30 
martie), Otopeni (1 aprilie), Berceni (1 aprilie), Brănești 
(1 aprilie), Popești-Leordeni (2 aprilie), Tunari (2 aprilie), 
Domnești (3 aprilie), Jilava (3 aprilie), Pantelimon 
(3 aprilie), Voluntari (3 aprilie), Chitila (5 aprilie), 
Ciorogârla (5 aprilie), Corbeanca (5 aprilie), Măgurele 
(5 aprilie), Balotești (7 aprilie), Mogoșoaia (7 aprilie), 
Snagov (7 aprilie), Ștefăneștii de Jos (7 aprilie) și Glina 
(până pe 9 aprilie).

Incidență în Ilfov - 8,51/1.000 de locuitori
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