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MINISTERUL S!N!T!"II
Nr. 2.024 din 5 octombrie 2021

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
Nr. 147 din 5 octombrie 2021

O R D I N
pentru completarea Ordinului ministrului s!n!t!"ii #i al ministrului afacerilor interne nr. 874/81/2020

privind instituirea obligativit!"ii purt!rii m!#tii de protec"ie, a triajului epidemiologic 
#i dezinfectarea obligatorie a mâinilor pentru prevenirea contamin!rii cu virusul SARS-CoV-2 

pe durata st!rii de alert!
Având în vedere prevederile art. 13 lit. a) din Legea nr. 55/2020 privind unele m#suri pentru prevenirea $i combaterea

efectelor pandemiei de COVID-19, cu modific#rile $i complet#rile ulterioare,
%inând cont de prevederile art. 5 din Hot#rârea Comitetului Na%ional pentru Situa%ii de Urgen%# nr. 76/2021 privind stabilirea

unor m#suri necesar a fi aplicate în contextul pandemiei de COVID-19 $i pentru aprobarea major#rii cantit#%ilor stocurilor de urgen%#
medical# cu produse, materiale $i echipamente sanitare necesare în procesul de vaccinare a popula%iei împotriva virusului
SARS-CoV-2,

în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Hot#rârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea $i func%ionarea Ministerului
S#n#t#%ii, cu modific#rile $i complet#rile ulterioare, $i ale art. 7 alin. (5) din Ordonan%a de urgen%# a Guvernului nr. 30/2007 privind
organizarea $i func%ionarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobat# cu modific#ri prin Legea nr. 15/2008, cu modific#rile $i
complet#rile ulterioare,

ministrul s!n!t!"ii, interimar, $i ministrul afacerilor interne emit urm#torul ordin:

Art. I. — Ordinul ministrului s#n#t#%ii $i al ministrului
afacerilor interne nr. 874/81/2020 privind instituirea obligativit#%ii
purt#rii m#$tii de protec%ie, a triajului epidemiologic $i
dezinfectarea obligatorie a mâinilor pentru prevenirea
contamin#rii cu virusul SARS-CoV-2 pe durata st#rii de alert#,
publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 435 din
22 mai 2020, cu modific#rile $i complet#rile ulterioare, se
completeaz# dup# cum urmeaz#:

— Dup! articolul 11 se introduce un nou articol,
articolul 12, cu urm!torul cuprins:

„Art. 12. — În localit#%ile în care inciden%a cumulat# la
14 zile este mai mare de 6/1.000 de locuitori se instituie

obligativitatea purt#rii m#$tii de protec%ie în toate spa%iile
publice deschise. Sunt exceptate de la obligativitatea purt#rii
m#$tii de protec%ie în spa%iile publice deschise persoanele care
desf#$oar# activit#%i, inclusiv sportive, în mod individual sau
împreun# cu persoanele cu care locuiesc. Alte excep%ii se pot
stabili, la propunerea direc%iilor de s#n#tate public# jude%ene,
respectiv a municipiului Bucure$ti, prin hot#râri ale comitetelor
jude%ene, respectiv al municipiului Bucure$ti pentru situa%ii de
urgen%#.”

Art. II. — Prezentul ordin se public# în Monitorul Oficial al
României, Partea I.

Ministrul s#n#t#%ii, interimar,
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Ministrul afacerilor interne,
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