
 

 

 

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

 

 

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 25 martie 2020 

Suntem in așteptarea unor aprofundări din partea Regiunii Emili Romania. 

 

 

ACTIVITĂȚI COMERCIALE 

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 
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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. 

 

TOATE ALTE ACTIVITĂȚI COMERCIALE SUNT SUSPENDATE 

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 
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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 

În cea ce privește activitățile de producție și activitățile profesionale (care sunt permise) si recomandă ca: 

 

   1 utilizarea maximă de către companii a metodelor de lucru agile pentru activități care 

     pot fi desfășurate acasă ori la distanță; 

   2 sunt stimulate concediile plătite respectând contractele colective 

   3 sunt suspendate activităile care nu sunt indispensabile producției; 

   4 să adopte protocoale de siguranță anti-contagiune și în cazul unde nu este posibilă  

      respectarea distanței interpersonală de un metru cu adoptarea instrumentelor de  

      protecție individuală; 

   5 igienizarea locului de muncă. 

   6 pentru activitățile de producție se recomandă limitarea la maximum circulația 

      în cadrul site-urilor, limitând accesul în spații comune. 

 

 

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. 
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