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GUVERNUL ROMANIEI
HOTARARE

privind prelungirea stirii de alerti pe teritoriul Romflniei incepind cu data de 10 octombrie 2021,
precum qi stabilirea mlsurilor care se aplicl pe durata acesteia pentru prevenirea qi combaterea

efectelor pandemiei de COVID - 19

o ANEXE

JinAnd cont de prevederile Ordonantei de urgentd a Guvernului nr. I l/2020 privind stocurile de

urgenld medicald, precum gi unele mdsuri aferente instituirii carantinei, aprobatd cu completdri prin Legea
nr.2012020, cu modificdrile qi completdrile ulterioare, precum qi de prevederile Ordonantei de urgentd a
Guvernului nr. 7012020 privind reglementarea unor mdsuri, incepdnd cu data de l5 mai 2020, in contextul
situaliei epidemiologice determinate de rf,spAndirea coronavirusului SARS - CoV - 2, pentru prelungirea
unor termene, pentru modificarea qi completareaLegii nr.22712015 privind Codul fiscal, a Legii educatiei
nationale nr. 1/201l, precum qi a altor acte normative, aprobatd cu modificdri qi completdri prin Legea nr.
179/2020, cu modificdrile qi completdrile ulterioare,

av6nd in vedere prevederile Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicatd, cu modificarile gi

completdrile ulterioare, qi ale Legii nr. 8l/2018 privind reglementarea activitd{ii de telemuncd, cu
modificdrile qi completdrile ulterioare,

lu6nd in considerare prevederile art. 16 alin. (l) qi (3) din Ordonanta de urgentd a Guvemului nr.
2112004 privind Sistemul National de Management al Situatiilor de Urgen{5, aprobatf, cu modificdri qi

completdri prin Legea nr. l512005, cu modificdrile qi completdrile ulterioare, qi ale art. I 1 alin. (3) din
HotdrArea Guvernului nr. 55712016 privind managementul tipurilor de risc,

av6nd in vedere faptul cd evaluarea realizatdinbaza factorilor de risc prevdzufi la art.3 alin. (a) din
Legeam.5512020 privind unele mf,suri pentru prevenirea Ei combaterea efectelor pandemiei de COVID -

19, cu modificdrile gi completdrile ulterioare, indicd necesitatea men{inerii unui rdspuns amplificat la
situalia de urgen!6 determinatd de r[spdndirea noului coronavirus, aspecte materializate in cuprinsul
documentului intitulat " Analiza factorilor de risc privind managementul situa(iei de urgenjd generate de
virusul SARS - CoV - 2 pe teritoriul Rom6niei la data de 5 .10 -2021 ", intocmit la nivelul Centrului
Nalional de Coordonare gi Conducere a Intervenliei,

{inAnd seama de propunerile cuprinse in Hotdrdrea Comitetului Nalional pentru Situafii de Urgenfd nr.
8012021privind propunerea prelungirii stdrii de alertd, gi a mdsurilor necesar a fi aplicate pe durata
acesteia pentru prevenirea gi combaterea efectelor pandemiei de COVID - 19,

in temeiul arl. 108 din Constitulia Romdniei, republicatS, qi al arl. 3, 4, 6 gi art. 7l alin. ( 1) din Lesea
nr.5512020 privind unele mdsuri pentru prevenirea qi combaterea efectelor pandemiei de COVID - 19, cu
modificdrile qi cornpletdrile ulterioare,

Guvernul Rominiei adoptd prezenta hotirAre.

Art. 1. - incepdnd cu data de l0 octombrie 2021, se prelungeEte cu 30 de zile starea de alertf, pe intreg
teritoriul ldrii. instituiti prin Hotdrdrca Guvcrnului nr. 39412020 privind declararea stdrii de alertd qi

mdsurile care se aplicd pe durata acesteia pentru prevenirea qi combaterea efectelor pandemiei de COVID
- 19, aprobatd cu modificdri qi completdri prin Hotdrdrea Parlamentului Rom6niei nr. 5/2020, cu
modificdrile qi completdrile ulterioare, prelungitd prin Hotdrdrea Guvernului nr. 47612020 privind
prelungirea stdrii de alertd pe teritoriul Romdniei qi mdsurile care se aplicd pe durata acesteia pentru
prevenirea qi combaterea efectelor pandemiei de COVID - 19, cu modificdrile gi completdrile ulterioare,
prin Hotdr6rea Guvemului nr. 553/2020 privind prelungirea stdrii de alertd pe teritoriul RomAniei
incepdnd cu data de l7 iulie 2020, precum qi stabilirea mdsurilor care se aplicd pe durata acesteia pentru
prevenirea qi combaterea efectelor pandemiei de COVID - 19, cu modificdrile qi completdrile ulterioare,
prin Hotdrdrea Guvernului nr. 668/2020 privind prelungirea stdrii de alertd pe teritoriul Romdniei
incepdnd cu data de l6 august2020, precum qi stabilirea mdsurilor care se aplica pe durata acesteia pentru
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prevenirea qi combaterea efectelor pandemiei de COVID - 19, cu modificdrile qi completdrile ulterioare,
prin Hotdr6rea Guvernului nr. 78212020 privind prelllngirea stdrii de alerta pe teritoriul Romdniei
incepdnd cll data de 15 septembrie 2020, precum qi stabilirea mdsurilor care se aplicd pe durata acesteia
pentru prevenirea Ei combaterea efectelor pandemiei de COVID - 19, cu modificdrile qi completdrile
ulterioare, prin HotdrArea Guvernului nr. 856/2020 privind prelungirea stdrii de alertd pe teritoriul
Romdniei incepdnd cu data de 15 octombrie 2020, precum qi stabilirea mdsurilor care se aplicd pe durata
acesteia pentru prevenirea gi combaterea efectelor pandemiei de COVID - 19, cu modificdrile qi

completdrile ulterioare, prin Hotdrdrea Guvernului nr. 96712020 privind prelungirea starii de alerta pe
teritoriul Romdniei incepAnd cu data de l4 noiembrie 2020, precum qi stabilirea mdsurilor care se aplica
pe durata acesteia pentru prevenirea qi combaterea efectelor pandemiei de COVID - 19, cu modificdrile gi

completdrile ulterioare, prin HotdrArea Guvernului nr. 1.065/2020 privind prelungirea stdrii de aleftf, pe
teritoriul RomAniei incepdnd cu data de 14 decembrie 2020,precum qi stabilirea mdsurilor care se aplica
pe durata acesteia pentru prevenirea gi combaterea efectelor pandemiei de COVID - 19, prin HotdrArea
Guvernului nr. 3/2021 privind prelungirea stdrii de alertd pe teritoriul Romdniei incepdnd cu data de 13

ianuarie 2021, precum gi stabilirea mdsurilor care se aplica pe durata acesteia pentru prevenirea qi

combaterea efectelor pandemiei de COVID - 19, prin Hotf,rArea Guvemului nr. 35/2021 privind
prelungirea stdrii de alerld pe teritoriul Rom6niei incep6nd cu data de 12 februarie 2021, precum qi

stabilirea mdsurilor care se aplicd pe durata acesteia pentru prevenirea qi combaterea efectelor pandemiei
de COVID - 19, prin Hotlrdrea Guvernului nr. 29312021 privind prelungirea stdrii de alertd pe teritoriul
RomAniei incepdnd cu data de 14 martie 2027, precum qi stabilirea mdsurilor care se aplicd pe durata
acesteia pentru prevenirea qi combaterea efectelor pandemiei de COVID - 19, cu modificdrile qi

completdrile ulterioare, prin Hotdr6rea Guvernului nr. 43212021 privind prelungirea stdrii de alertd pe
teritoriul Romdniei incepdnd cu data de l3 aprilre202l, precLlm qi stabilirea mdsurilor care se aplicd pe
durata acesteia pentru prevenirea qi combaterea efectelor pandemiei de COVID - 19, prin Hotdrdrea
Guvernului nr. 531/2021 privind prelungirea stdrii de alertd pe teritoriul Romdniei incepdnd cu data de 13

mai 2021, precum gi stabilirea mdsurilor care se aplicd pe durata acesteia pentru prevenirea qi combaterea
efectelor pandemiei de COVID - 19, cu modificdrile qi completdrile ulterioare, prin Hotdr6rea Guvernului
nr. 63612021privind prelungirea stdrii de alertd pe teritoriul Romdniei incepdnd cu data de 12 itnie 2021,
precum qi stabilirea mdsurilor care se aplicd pe durata acesteia pentru prevenirea qi combaterea efectelor
pandemiei de COVID - 19, cu modificdrile ulterioare, prin Hot[r6rea Guvemului nr. 730/2021 privind
prelungirea stdrii de alertd pe teritoriul Romdniei incep6nd cu data de 12 iulie 2021, precum gi stabilirea
mdsurilor care se aplicd pe durata acesteia pentru prevenirea gi combaterea efectelor pandemiei de
COVID - 19, cu modificdrile qi completdrile ulterioare, prin Hotdrdrea Guvernului nr. 826/2021 privind
prelungirea stdrii de alertd pe teritoriul Romdniei incepdnd cu data de 11 august202l, precum qi stabilirea
mdsurilor care se aplicd pe durata acesteia pentru prevenirea qi combaterea efectelor pandemiei de
COVID - 19 gi prin Hotdrdrea Guvernului nr. 93212021 privind prelungirea stdrii de alertd pe teritoriul
Rom6niei incepAnd cu data de 10 septembrie 2027, precum qi stabilirea mdsurilor care se aplicd pe durata
acesteia pentru prevenirea qi combaterea efectelor pandemiei de COVID - 19, cu modificdrile gi

completdrile ulterioare.

Art.2. - Pe durata prevdzutd la art. 1, mdsurile de prevenire qi control al infec{iilor cu coronavirusul
SARS - CoV - 2, condiliile concrete de aplicare qi destinatarii acestor m6suri, precum qi instituliile qi

autoritdlile publice care pun in aplicare sau urmdresc respectarea aplicdrii mdsurilor pe durata stdrii de
alertd sunt prevdzute in:

a) anexa nr. I - "Mdsuri pentru creqterea capacitalii de rdspuns";
b) anexa nr. 2 - "Mdsuri pentru asigurarea rezilienfei comunitdlilor";
c) anexa nr. 3 - "Mdsuri pentru diminuarea impactului tipului de risc".

Art. 3. - in aplicarea dispozifiilor art. 7t din Ordonanta de ureentd a Guvernului nr. 1l12020 privind
stocurile de urgenld medicald, precum gi unele mdsuri aferente instituirii carantinei, aprobatd cu
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completAri ptinLegeanr.20/2020, cu modificdrile qi completdrile ulterioare, $i ale Hotdrdrii Guvernului
nr.55712016 privind managementul tipurilor de risc, secretarul de stat, qeful Departamentului pentru
Situa{ii de Urgenld din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, dispune, in colaborare cu Ministerul
SAndtdtii, prin ordin al comandantului acliunii, mdsurile necesare prevenirii qi combaterii infecliilor cu
coronavirusul SARS - CoV - 2,in cadrul actiunilor de r[spuns la nivel nalional.

Art. 4. - Regimul contravenlional aplicabil pentru nerespectarea mdsurilor prevdzute in anexele nr. I - 3
este cel stabilit la art. 64-70 drnLegeanr. 5512020 privind unele mdsuri pentru prevenirea gi combaterea
efectelor pandemiei de COVID - 19, cu modificdrile qi completdrile ulterioare.

Art. 5. - Actele emise pentru punerea in executare a Hotdrdrii Guvernului nr. 39412020, aprobatd cu
modificdri qi completdri prin Hotdr6rea Parlamentului RomAniei nr. 5/2020, cu modificdrile qi
completdrile ulterioare, a Hotdr6rii Guvernului nr. 47612020, cu modificdrile gi completdrile ulterioare, a
HotdrArii Guvernului nr. 553/2020, cu modificdrile qi completdrile ulterioare, a Hotdrdrii Guvernului nr.
66812020, cu modificarile qi complet[rile ulterioare, a Hotdrdrii Guvernului nr. 78212020, cu modificdrile
qi completdrile ulterioare, a Hotdrdrii Guvernului nr. 856/2020, cu modificdrile qi completdrile ulterioare,
a Hotdrdrii Guvernului nr. 967i2020, cu modificdrile qi completdrile ulterioare, a Hotdrdrii Guvernului nr.
1.06512020, a Hotdrdrii Guvernului nr. 3/2021, a Hotdr6rii Guvernului nr. 35/2021, a Hotdrdrii Guvernului
nt.29312021, cu modificdrile gi completdrile ulterioare, a Hotdrdrii Guvernului nr. 43212021, a Hotdrarii
Guvernului nr. 531/2021, cu modificdrile qi completdrile ulterioare, a Hotdrdrii Guvernului nr. 636/2021,
cu modificdrile ulterioare, a Hotdrdrii Guvernului nr. 730/2021, cu modific[rile qi completdrile ulterioare,
a Hotdrdrii Guvernului nr. 826/2021 gi a Hotdrdrii Guvernului nr. 93212021, cu modificdrile gi
completdrile ulterioare, iqi menlin aplicabilitatea in mdsura in care dispoziliile acestora nu contravin
mdsurilor stabilite in anexele nr. I - 3 laprezenta hotdrAre.

Art. 6. - Anexele nr. I - 3 fac parte integrantd din prezenta hotdrdre.

PRIM - MINISTRU
FLORTN - VASTLE CITU

Contrasemneazd:

Ministrul afacerilor interne,
Lucian Nicolae Bode

p. Ministrul sdndtdtii, interimar,
Vass Levente,
secretar de stat

p. Ministrul transporturilor qi infrastructurii, interimar,
Ionel Scriosteanu,

secretar de stat
Ministrul muncii qi protec{iei sociale,

Raluca Turcan
p. Ministrul economiei, antreprenoriatului gi turismului, interimar,

Daniela Nicolescu,
secretar de stat

p. Ministrul energiei,
Dan - Dragos DrIgan,

secretar de stat
Ministrul dezvoltdrii, lucrdrilor publice qi administraliei,

Cseke Attila Zoltan
p. Ministrul mediului, apelor qi pddurilor,

Corvin Nedelcu,
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secretar general

Ministrul tineretului qi sportului,
Carol - Eduard Novak

p. Ministrul culturii,
Costel Cristian Lazdr,

subsecretar de stat
Ministrul educaliei,

Sorin - Mihai Cimpeanu
p. Ministrul afacerilor externe,
DInu{ Sebastian Neculiescu,

secretar de stat
Ministrul agriculturii gi dezvoltdrii rurale,

Nechita - Adrian Oros
Ministrul finantelor,

Dan Vilceanu
p. Directorul Serviciului de Telecomunica{ii Speciale,

Angelica LImisanu
Secretariatul de Stat pentru Culte,

Victor Opaschi,
secretar de stat

Bucureqti, 6 octombri e 2021 .

Nr. 1.090.

SUMAR:

o ANEXA Nr. I Mdsuri
o ANEXA Nr. 2 Mdsuri
o ANEXA Nr. 3 Mdsuri

pentru creqterea capacitdlii de rdspuns
pentru asigurarea rezilienlei comunitililor
pentru diminuarea impactului tipului de risc

Art. 1. - in condifiile art. 5 alin.
combaterea efectelor pandemiei
urmdtoarele mdsuri:

ANEXA Nn I
MASURI

pentru creqterea capaciti{ii de rispuns

(1) lit. d) din Legeanr.5512020 privind unele mdsuri pentru prevenirea qi

de COVID - 19, cu modificdrile qi completdrile ulterioare, se stabilesc

1. coordonarea operalionald, a serviciilor publice de ambulantA ;i a serviciilor voluntare pentru
situalii de urgen{d, in condi(iil e aft. 54 qi 55 din Ordonanta de urgentd a Guvernului nr. 7012020
privind reglementarea unor mdsuri, incepdnd cu data de 15 mai 2020, in contextul situafiei
epidemiologice determinate de rdspdndirea coronavirusului SARS - CoV - 2, pentru prelungirea
unor termene, pentru modificarea qi completareaLegii nr. 22712015 privind Codul fiscal, a Legii
educatiei nationale nr. l/201l, precum qi a altor acte normative, aprobatd cu modificdri qi completari
prrn Legea nr. 77 9 12020, cu modifi cdrile qi completbrile ulterioare;
2. coordonarea opera(ionald a poliliei locale, in condiliile art. 50 - 521 dinOrdonanta de urgenta a
Guvernului nr. 7012020, aprobatd cu modificdri qi completdri prin Legea nr. 179/2020, ct
modificdrile qi completdrile ulterioare.
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Art.2. - tn condiliile art. 5 alin. (l) lit. e) din Legeanr.55/2020. cu modificdrile Ei completdrile
ulterioare, se stabilesc Llrmdtoarele mdsuri:

1. se instituie obligalia de a asigura mdsurile de continuitate aactivitAtrii centrelor rezidelliale de
ingrijire qi asistenld a persoanelor vArstnice, centrelor reziden{iale pentru copii qi adulli, cu qi fbrd
dizabilitdli, precum gi pentru alte categorii vulnerabile qi de a stabili programul de lucru al
angajalilor, potrivit art.19 din Legeanr.55/2020, cumodificdrile qi completarile ulterioare, cu
avizul direcliilor de sdndtate publica jude{ene, respectiv a municipiului Bucureqti;
2. furnizorii de servicii sociale igi organize azd, programul in centrele reziden{iale in func}ie de
contextul epidemiologic existent la nivel local qi cu respectarea normelor in vigoare privind
legislalia in domeniul muncii. Activitatea la nivelul acestor servicii va fi organizatd qi desftquratd cu
respectarea normelor de prevenire a rdspdndirii virusului SARS - CoV - 2 instituite de autoritdlile
competente.

Art. 3. - ln conditriile art. 5 alin. (1) lit. f) din Leseanr.5512020, cu modificdrile gi completarile
ulterioare, se stabileqte desfbqurarea in regim permanent a activitdtrii tuturor centrelor operative pentru
situatrii de urgen{6 cu activitate temporard, precum qi a activitdfii Centrului Na}ional de Coordonare qi
Conducere a Interventiei qi a centrelor judelene/al municipiului Bucureqti de coordonare qi conducere a
interventiei.

Art. 4. - ( I ) Mdsura prevdzutd'la art. I pct. 1 se pune in aplicare de cdtre unitalile teritoriale pentru situalii
de urgent6, respectiv de cf,tre inspectoratele pentru situalii de urgen!6.
(2) Mdstrra ptevdzutdla afi.. I pct.2 se pune in aplicare de cdtre Polilia Rom6nd, prin inspectoratele de
polifie judefene/Direc]ia Generald de Polilie a Municipiului Bucureqti.
(3) Respectarea aplicdrii mdsurilor prevdzute laafi.2 se urmdreqte de cdtre Ministerul Muncii gi protecliei
Sociale.
(4) Mdsura prevdzutd,la arl. 3 se pune in aplicare de cdtre instituliile la nivelul cdrora sunt organizate
centrele operative pentru situalii de urgenld, respectiv centrele de coordonare qi conducere a interventiei.
Respectarea aplicdrii acestei mdsuri se urmdreqte de cdtre Ministerul Afacerilor Interne.

ANEXA Nr. 2

MASURI
pentru asigurarea rezilien(ei comunit[(ilor

Art. 1. - in condiliile art. 5 alin. (2)lit. d) qi ale art.13lit. a) din Leseanr.55l2020privind unele m6suri
pentru prevenirea qi combaterea efectelor pandemiei de COVID - 19, cu modificdrile qi completdrile
ulterioare, in spaliile publice, piete, tdrguri, b6lciuri, talciocuri, sta{ii pentru transportul in comun, spa}iile
comerciale, mijloacele de transport in comun qi la locul de muncd se poate institui obligativitatea purtdrii
mdqtii de protecfie, astfel incdt sd acopere nasul qi gura, in condiliile stabilite prin ordinul comun al
ministrului sandtdfii gi al ministrului afacerilor interne, emis in temeiul art.13 qi al art. 7l ayn. (2) din
Legeaw- 5512020, cu modificdrile qi completdrile ulterioare, sau in alte zone cu potenfial de aglomerare
stabilite prin hotdr6re a comitetului jude(eanlal municipiului Bucureqti pentru situalii de urgenj6.

Art.2. - Se pot institui izolarea qi carantina persoanelor in condiliile art. 7, 8 qi I I din Legeanr. 13612020
privind instituirea unor mdsuri in domeniul sdndtdlii publice in situalii de risc epidemiologic qi biologic,
republicatd, cu modificdrile qi completdrile ulterioare.

Art. 3. - in aplicarea prevederilor arI. 5 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 5512020. cu modificdrile qi
completdrile ulterioare, direcliile de sdndtate publica judeJene, respectiv a municipiului Bucureqti asigurd
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testarea s[ptdmAnald a personalului de ingrijire qi asisten]d, a personalului de specialitate gi auxiliar care
iqi desftqoard activitatea in centrele rezidentiale de ingrijire qi asisten{f, a persoanelor vdrstnice, in
centrele rezidenliale pentrlr copii qi adulli, cu qi ftrd dizabilitali, precum qi pentru alte categorii
vulnerabile.

Art. 4. - ( I ) in condiliile art. 5 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 55/2020. cu modificdrile qi completdrile
ulterioare, este permisa participarea la una dintre activitdtile prevdzute in anexa nr. 3 art. 1 pct. 3 - 5, 10,
L2 - 14,17,27 -29,31,37,42qi47,art.6 pct.2 qi 5, precum qi arl.9 pct.4, 7,14,19 qi 23 numai
persoanelor care se afl6 in una dintre urmdtoarele situalii:

a) sunt vaccinate impotriva virusului SARS - CoV - 2 qi au trecut l0 zile de la finalizarea schemei
complete de vaccinare;
b) prezintd rezultatul negativ al unui test RT - PCR pentru infectia cu virusul SARS - CoV - 2 nu
mai vechi de 72 de orc;
c) prezintd rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecfia cu virusul SARS -
CoV - 2 nu mai vechi de 48 de ore;
d) se afla in perioada cuprinsd intre a l5 - a zi qi a 180 - a zi ulterioar[ confirmdrii infectdrii cu
SARS-CoV-2.

(2) in conditiile art. 5 alin. (2)lit. d) din Leqeanr.5512020. cu modificdrile qi completdrile ulterioare, esre
permisd participarealauna dintre activitSlile prevdzute ?n anexa nr. 3 art. I pct. 6,11,15,76,18,24,32,
38,43 qi 48, ar1.6 pct. 3 qi 6, precum gi arl. 9 pct. 5, 8, 15, 20 qi24 numai persoanelor care sunt vaccinate
impotriva virusului SARS - CoV - 2 qi pentru care au trecut l0 zlle de la finalizarea schemei complete de
vaccinare, respectiv persoanelor care se afl6 in perioada cuprinsd intre a l5 - a zi qi a 180 - a zi ulterioard
confirmdrii infectdrii cu virusul SARS - CoV - 2.
(3) in condiliile art. 5 alin. (2) lit. d) din Legeanr.5512020, cu modificdrile qi completdrile ulterioare, este
permisd participarea la una dintre activitdtile prevdzute in anexa nr. 3 art. I pct. 30,33,36 qi 41, art. 6 pct.
11 - 13, arl. 9 pct. 2,21 qi22 numai persoanelor care sunt vaccinate impotriva virusului SARS - CoV - 2
qi pentru care au trecut l0 zlle de la finalizarea schemei complete de vaccinare.
(4) Persoanele fizice sunt obligate sd facd dovada situaliilor prevdzute la alin. (l) - (3) prin intermediul
certificatelor digitale ale Uniunii Europene privind COVID - 19, in conformitate cu prevederile
Ordonantei de urgentd a Guvemului nr. 68/2021 privind adoptarea unor mdsuri pentru punerea in aplicare
a cadrului european pentru eliberarea, verificarea qi acceptarea certificatului digital al Uniunii Europene
privind COVID pentru a facilita libera circulatie pe durata pandemiei de COVID - 19, cu modificdrile gi
completdrile ulterioare.
(5) in cazul persoanelor fizice provenite din state ale cdror autoritAti nu emit certificate digitale ale
Uniunii Europene privind COVID - 19 sau documente compatibile cu aceste certificate, dovada situaliilor
prevdzute la alin. (l) - (3) se face prin intermediul unui document, pe suport hdrtie sau in format
electronic, care sd ateste vaccinarea, testarea sau vindecarea de infec{ia cu virusul SARS - CoV - 2.

Art. 5. - ( I ) Respectarea aplicarii mdsurilor prevdzute la art. 1 se urmdreqte de cdtre Ministerul Sdnata(ii
gi Ministerul Afacerilor Interne.
(2) Mdsura prevdzltd.la art. 3 se pune in aplicare de cdtre Ministerul Sanatd{ii. Respectarea aplicdrii
mdsurilor prevdzute la arl. 3 se urmdreqte de c6tre Ministerul SdndtAfii qi Ministerul Afacerilor Interne.
(3) Respectarea aplicdrii mdsurilor prevdzute la art.4 se urmdreqte de cdtre Ministerul Sdndtdtii $i
Ministerul Afacerilor Interne.

ANEXA Nr. 3
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pentru diminuarea impactului tipului de risc

Art. 1. - in condiliile art. 5 alin. (3) lit. a) din Legeanr.55l})2}privind unele mf,suri pentru prevenirea qi

combaterea efectelor pandemiei de COVID - 19, cu modificdrile $i completarile ulterioare, se stabilesc
urmdtoarele mdsuri:

1. pentru prevenirea rasp6ndirii infectiilor cu virusul SARS - CoV - 2 sunt interzise organizarea qi

desfEgurarea de mitinguri, demonstralii, procesiuni, concerte sall alte tipuri de intruniri in spalii
deschise, precum qi a intrunirilor de natura activitdlilor culturale, qtiinlifice, artistice, sportive sau de
divertisment in spalii inchise, cu excepfia celor organizate qi desfbqurate potrivit pct.2 - 49;
2. activit[1ile de pregdtire fizicd, in cadrul structurilor qi bazelor sportive, definite conform Legii
educatiei fizice si sportului nr. 6912000, cu modificdrile qi completdrile ulterioare, const6nd in
cantonamente, antrenamente qi competitrii sporlive organizate pe teritoriul Rom6niei, pot fi
desfEqurate numai in condiliile stabilite prin ordinul comun al ministrului tineretului qi sportului qi al
ministrului sdndtAtrii, emis in temeiul art.43 qi al art. 71 alin. (2) din Lesea m. 55/2020, cu
modificdrile qi completdrile ulterioare;
3. in spatiile inchise sau deschise, competitiile sportive se pot desfrgura pe teritoriul Rom6niei cu
participarea spectatorilor p6nd la 50o/o din capacitatea maximd a spaliului, cu asigurarea unei
distanfe de minimum I metru intre persoane, dacd incidenla cumulatd la 14 zlle in jude{/localitate
este mai mare de 211.000 de locuitori qi mai micd sau egald cu 3/1.000 de locuitori. Participarea este
permisd doar pentru persoanele care sunt vaccinate impotriva virusului SARS - CoV - 2 gi pentru
care au trecut 10 zlle de la finalizarea schemei complete de vaccinare, persoanele care prezintd
rezultatul negativ al unui test RT - PCR pentru infeclia cu virusul SARS - CoV - 2 nu mai vechi de
72 de ore sall rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infeclia cu virusul SARS -
CoV - 2 nu mai vechi de 48 de ore, respectiv persoanele care se afl6 in perioada cuprinsd intre a l5 -
a zi qi a 180 - a zi ulterioard confirmdrii infectdrii cu virusul SARS - CoV - 2,in condiliile stabilite
prin ordinul comun al ministrului tineretului qi sportului gi al ministrului sdn6t6tii, emis in temeiul
art.43 qi al arI. 71 alin. (2) din Legeanr.5512020, cu modificdrile gi completdrile ulterioare;
4. in spaliile inchise sau deschise, cornpetifiile sportive se pot desfdgura pe teritoriul Romdniei cu
participarea spectatorilor pdnd la75%o din capacitatea maximd a spaliului, cu asigurarea unei
distanfe de minimum I metru intre persoane, dacd incidenta cumulatd la 14 zile in jude{/localitate
este mai micd sau egald cu 211.000 de locuitori. Participarea este permisS doar pentru persoanele
care sunt vaccinate impotriva virusului SARS - CoV - 2 gi pentru care au trecut 10 zile de la
frnahzarea schemei complete de vaccinare, persoanele care prezintdrezultatul negativ al unui test
RT - PCR pentru infectia cu virusul SARS - CoV - 2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul
negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infectia cu virusul SARS - CoV - 2 nu mai vechi
de 48 de ore, respectiv persoanele care se afld in perioada cuprinsd intre a 15 - a zi qi a 780 - azi
ulterioard confirmdrii infectdrii cu virusul SARS - CoV - 2,in condiliile stabilite prin ordinul comun
al ministrului tineretului qi sportului qi al ministrului sAndtAtrii, emis in temeiul art. 43 qi al art. 71

alin. (2) dinLegeanr.5512020, cu modificdrile qi completdrile ulterioare;
5. ?n spaliile inchise sau deschise, competifiile sportive se pot desfEgura pe teritoriul Romdniei cu
participarea spectatorilor p6nd la30o/o din capacitatea maximd a spa(iului, cu asigurarea unei
distanle de minimum I metru intre persoane qi cu puftarea maqtii de proteclie, dacd incidenla
cumulatd la 14 zile in jude!/localitate este mai mare de 3/1.000 de locuitori qi mai micd sau egald cu
6/1.000 de locuitori. Participarea este permisd doar pentru persoanele care sunt vaccinate impotriva
virusului SARS - CoV - 2 qi pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de
vaccinare, persoanele care prezintd rezultatul negativ al unui test RT - PCR pentru infecfia cu
virusul SARS - CoV - 2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test
antigen rapid pentru infeclia cu virusul SARS - CoV - 2 m, mai vechi de 48 de ore, respectiv
persoanele care se afld in perioada cuprinsd intre a 15 - a zi qi a 180 - a zi ulterioard confirmdrii
infectdrii cu virusul SARS - CoV - 2,in condiliile stabilite prin ordinul comun al ministrului
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tineretuh"ri Ei sportului qi al ministrului sdndtdfii, emis in temeiul art. 43 qi al art. 7l alin. (2) din
Legea nr. 55/2020, cu modificdrile qi completarile ulterioare;
6. in spaliile inchise sau deschise, competiliile sportive se pot desftEura pe teritoriul Romdniei cu
participarea spectatorilor p6n[ la 50oh din capacitatea maximd a spa{iului, cu asigurarea unei
distanle de minimum I metru intre persoane qi cu purtarea maqtii de proteclie, dacd incidenla
cumulatd la 14 zile in judej/localitate este mai mare de 6/1 .000 de locuitori. Participarea este
permisd doar pentru persoanele care sunt vaccinate impotriva virusului SARS - CoV - 2 qi pentru
care au trecut l0 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, respectiv persoanele care se

afld in perioada cuprinsd intre a 15 - a zi qi a 180 - a zi ulterioard confirmdrii infectdrii cu virusul
SARS - CoV - 2,in condiliile stabilite prin ordinul comun al ministrului tineretului qi sportului qi al
ministrului sAndtdlii, emis in temeiul art.43 gi al arl. 7l alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu
modific[rile gi completdrile ulterioare;
7. in condiliile pct. 2 se permite desftgurarea de cdtre sportivii profesionigti, legitimafi gi/sau de
performan!d, a activitdlilor de pregdtire fizicd.inbazine acoperite sau aflate in aer liber, iar activitdlile
de preg6tire fizicd, in spalii inchise sunt permise in condiliile stabilite prin ordinul comun al
ministrului tineretului qi sportului qi al ministrului sdndtSlii, emis in temeiul art. 43 qi al art. 7l alin.
(2) din Legeanr.5512020, cu modificdrile qi completdrile ulterioare;
8. activitalile instituliilor muzeale, bibliotecilor, librdriilor, cinematografelor, studiourilor de
productie de film qi audiovizuald, instituliilor de spectacole qi/sau concerte, gcolilor populare de artd
qi meserii, precllm gi evenimentele culturale in aer liber se pot desfdqura numai in condiliile stabilite
prin ordinul comun al ministrului culturii qi al ministrului sdndtdlii, emis in temeiul afi. 44 qi al art.
71 alin. (2) din Legeanr.5512020, cu modificdrile qi completdrile ulterioare;
f. in condiliile pct. 8, organizarea qi desfrqurarea activitatii in cadrul cinematografelor, instituliilor
de spectacole qi/sau concerte sunt permise cu participarcapublicului pdnd la 70%o din capacitatea
maximd a spafiului qi cu purtarea mdgtii de proteclie , dacd incidenla cumulatd la 14 zile in
jude{/localitate este mai micd sau egal6 cu 3/1.000 de locuitori;
10. in condiliile pct. 8, organizarea qi desftgurarea activit[trii in cadrul cinematografelor, institu[iilor
de spectacole qi/sau concerte sunt permise cu participarea publicului pAnd la 50% din capacitatea
maximd a spaliului qi cu purtarea mdqtii de proteclie , dacd incidenfa cumulatd la 74 zile in
judef/localitate este mai mare de 311.000 de locuitori qi mai micd sau egald cu 6/1.000 de locuitori.
Participarea este permisd doar pentru persoanele care sunt vaccinate impotriva virusului SARS -

CoV - 2 gi pentru care au trecut l0 zile de la finahzarea schemei complete de vaccinare, persoanele
care prezintd rezultatul negativ al unui test RT - PCR pentru infeclia cu virusul SARS - CoV - 2 nu
mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infeclia cu
virusul SARS - CoV - 2 nu mai vechi de 48 de ore, respectiv persoanele care se afld in perioada
cuprinsd intre a 15 - a zi qi a 180 - a zi ulterioard confirmdrii infectdrii cu virusul SARS - CoV - 2,in
condiliile stabilite prin ordinul comun al ministrului culturii qi al ministrului sdndt[fii, emis in
temeiul art.44 9i al art. 71 alin. (2) din Legeanr.5512020, cu modificdrile qi completdrile ulterioare;
11. in condiliile pct. 8, organizarea gi desfbqurarea activitdlii in cadrul cinematografelor, institutriilor
de spectacole qi/sau concerte sunt permise cu participarea publicului pAnd la 50% din capacitatea
maximd a spaliului qi cu purtarea mSgtii de proteclie , dacd, incidenla cumulatd la 14 zilein
jude!/localitate este mai mare de 611.000 de locuitori. Participarea este permisd doar pentru
persoanele care sunt vaccinate impotriva virusului SARS - CoV - 2 qi pentru care au trecut l0 zile
de la frnalizarea schemei complete de vaccinare, respectiv persoanele care se afl5 in perioada
cuprinsdintre a l5 - a ziqia 180 - a zi ulterioard confirmdrii infectdrii cu virusul SARS - CoV -2,in
condiliile stabilite prin ordinul comun al ministrului culturii gi al ministrului sdndtSlii, emis in
temeiul art. 44 gi al art. 7l alin. (2) din Legeanr.5512020, cu modificdrile qi completdrile ulterioare;
12.in condifiile pct. 8, la nivelul judelelor/localitdtrilor unde incidenfa cumulatdla14 zile este mai
mare de 2ll-000 de locuitori qi mai micd sau egald cu 3/1.000 de locuitori, organizarea qi

desfdqurarea in aer liber a spectacolelor, concertelor, festivalurilor publice qi private sau a altor
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evenimente culturale sunt permise numai cu participarea a cel mult 2.500 de spectatori Ei cu puftarea
rn5qtii de proteclie. Participarea este permisA doar pentru persoanele care sunt vaccinate impotriva
virusului SARS - CoV - 2 qi pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de
vaccinare, persoanele care prezint[ rezultatul negativ al unui test RT - PCR pentru infec[ia cu
virusul SARS - CoV - 2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test
antigen rapid pentru infecfia cu virusul SARS - CoV - 2 nu mai vechi de 48 de ore, respectiv
persoanele care se afld in perioada cuprinsd intre a 15 - azi qi a 180 - a zi ulterioard confirmdrii
infectdrii cu virusul SARS - CoV - 2,in condiliile stabilite prin ordinul comun al ministrului culturii
qi al ministrului sdndtdfii, emis in temeiul art.44 qi al art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu
modificdrile qi completdrile ulterioare;
13. in condiliile pct. 8, la nivelul judelelor/localitdlilor unde incidenla cumulatdla 14 zile este mai
micd sau egald cu 211.000 de locuitort, organizarea qi desftqurarea in aer liber a spectacolelor,
concertelor, festivalurilor publice qi private sau a altor evenimente culturale sunt permise cu
parliciparea a cel mult 75.000 de spectatori gi cu purtarea maqtii de proteclie. Participarea este
permisd doar pentru persoanele care sunt vaccinate impotriva virusului SARS - CoV - 2 qi pentru
care au trecut l0 zile delafinalizarea schemei complete de vaccinare, persoanele care prezintd"
rezultatul negativ al unui test RT - PCR pentru infecfia cu virusul SARS - CoV - 2 nu mai vechi de
72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infeclia cu virusul SARS -
CoV - 2 nu mai vechi de 48 de ore, respectiv persoanele care se afld in perioada cuprinsd intre a i 5 -
a zi qi a 180 - a zi ulterioard confirmdrii infectdrii cu virusul SARS - CoV - 2,in condiliile stabilite
prin ordinul comun al ministrului culturii qi al ministrului sdndtS(ii, emis in temeiul afi. 44 qi al art.
7l alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificdrile qi completirile ulterioare;
14. in condiliile pct. 8, la nivelul judelelor/localitalilor unde incidenla cumulatdla 14 zile este mai
mare de 3/1.000 de locuitori qi mai micd sau egal6 cu 6/1.000 de locuitori, organizarea qi
desf6qurarea in aer liber a spectacolelor, concertelor, festivalurilor publice qi private sau a altor
evenimente culturale sunt permise cu participarea a cel mult 1.000 de spectatori qi cu purtarea mdqtii
de protec[ie. Participarea este permisd doar pentru persoanele care sunt vaccinate impotriva virusului
SARS - CoV - 2 gi pentru care au trecut l0 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare,
persoanele care prezintd,rezultatul negativ al unui test RT - PCR pentru infec{ia cu virusul SARS -
CoV - 2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru
infec{ia cu virusul SARS - CoV - 2 nu mai vechi de 48 de ore, respectiv persoanele care se afld in
perioada cuprinsd intre a 15 - a zi Si a 180 - a zi ulterioard confirmdrii infectdrii cu virusul SARS -
CoV - 2, in condiliile stabilite prin ordinul comun al ministrului culturii qi al ministrului sdndtd{ii,
emis in temeiul art.44 qi al art. 77 ahn. (2) din Legeanr.5512020, cu modificdrile qi completdrile
ulterioare;
15. in condiliile pct. 8, organizarea qi desfbqurarea activitdfii instituliilor publice sau private de
culturd care administreazd spafii special destinate activitdtilor cultural - artistice in aer liber sunt
permise cu participarea publicului pAna la 50%o din capacitatea maximd a spaliului, cu asigurarea
unei distanfe de minimum I metru intre persoane qi cu purtarea mdqtii de protec{ie, dacd inciden}a
cumulatd la 14 zile in jude{/localitate este mai mare de 6/1.000 de locuitori. Participarea este
permisd doar pentru persoanele care sunt vaccinate impotriva virusului SARS - CoV - 2 gi pentru
care au trecut 10 zile delafrnalizarea schemei complete de vaccinare, respectiv persoanele care se
afld in perioada cuprinsd intre a 15 - a zi qi a 180 - a zi ulterioard confirmdrii infectdrii cu virusul
SARS - CoV - 2,in condiliile stabilite prin ordinul comun al ministrului culturii qi al ministrului
sdndtAtii, emis in temeiul afi.44 qi al art. 7l alin. (2) din Leseanr.5512020, cu modificdrile qi

completdrile ulterioare;
16. in condiliile pct. 8, la nivelul judelelor/localitalilor, organizarea qi desfEqurarea in aer liber a
spectacolelor, concettelor, festivalurilor publice qi private sau a altor evenimente culturale sunt
permise cu participarea publicului pdnd la 50oh din capacitatea maximd a spaliului gi cu puftarea
magtii de protecfie, dacd incidenla cumulatd la I 4 zile in judel/localitate este mai mare de 6/1.000
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de locuitori. Participarea este permisa doar pentru persoanele care sLrnt vaccinate impotriva virusului
SARS - CoV - 2 qi pentrll care au trecllt l0 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare,
respectiv persoanele care se afld in perioada cuprinsd intre a l5 - azi qi a 180 - a zi ulterioara
confirrndrii infectdrii cu virusul SARS - CoV - 2,incondiliile stabilite prin ordinul comun al
ministrului culturii qi al ministrului sdndtdlii, emis in temeiul art.44 qi al art. 7l alin. (2) din Legea
nr.5512020, cu modificdrile gi complet[rile ulterioare;
17.in condiliile pct. 8, la nivelul judelelor/localitdlilor unde inciden{a cumulatdla l4 zile este mai
micd sau egald cu 6/1.000 de locuitori, organizarea gi desfEqurarea spectacolelor de tipul drive - in
sunt permise numai dacd ocupanfii unui autovehicul sunt membrii aceleiaqi familii sau reprezintd
grupuri de p6nd la 4 persoane. Participarea este permisd doar pentru persoanele care sunt vaccinate
impotriva virusului SARS - CoV - 2 qi pentru care au trecut l0 zile de la finalizarea schemei
complete de vaccinare, persoanele care prezintd,rezultatul negativ al unui test RT - PCR pentru
infec{ia cu virusul SARS - CoV - 2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui
test antigen rapid pentru infeclia cu virusul SARS - CoV - 2 nu mai vechi de 48 de ore, respectiv
persoanele care se afld in perioada cuprinsd intre a 15 - a zi qi a 180 - a zi ulterioard confirmdrii
infectdrii cu virusul SARS - CoV - 2,in condiliile stabilite prin ordinul comun al ministrului culturii
qi al ministrului sdndtdlii, emis in temeiul aft.44 9i al art. 77 ahn. (2) din Legea nr. 55/2020, cu
modificdrile qi completdrile ulterioare;
18. in condiliile pct. 8, la nivelul judelelor/localitdlilor unde incidenla cumulatdla 14 zile este mai
mare de 6/1.000 de locuitori, organizarea qi desfrqurarea spectacolelor de tipul drive - in sunt
permise numai dacd ocupanfii unui autovehicul sunt membrii aceleiaqi familii sau reprezintd grupuri
de pdnl la 4 persoane. Participarea este permisd doar pentru persoanele care sunt vaccinate
impotriva virusului SARS - CoV - 2 qi pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei
complete de vaccinare, respectiv persoanele care se afld in perioada cuprinsd intre a l5 - azi qi a 180
- a zi ulterioard confirmdrii infectdrii cu virusul SARS - CoV - 2,incondiliile stabilite prin ordinul
comun al ministrului culturii qi al ministrului sdndtdlii, emis in temeiul art.44 gi al art. 7l alin. (2)
din Legea nr. 55/2020, cu modificdrile qi completlrile ulterioare;
19. activitatea cultelor religioase, inclusiv slujbele qi rugdciunile colective, se desfEqoard in
interiorul qi/sau in afara ldcaqurilor de cult, cu respectarea regulilor de protec(ie sanitard, stabilite
prin ordinul comun al ministrului sdndtdfii qi al ministrului afacerilor interne, emis in temeiul art.45
qi al art. 71 alin. (2) din Legeanr.5512020, cu modificdrile qi completdrile ulterioare;
20. in condiliile pct. 19, pentru prevenirea rdspAndirii infecfiilor cu virusul SARS - CoY - 2,
organtzarea de procesiuni qi/sau pelerinaje religioase este permisd numai cu respectarea regulilor de
protec{ie sanitard, stabilite prin ordinul comun al ministrului sdndtatii qi al Secretariatului de Stat
pentru Culte;
21. se interzic activitdlile recreative gi sportive desfdgurate in aer liber, cu excep{ia celor care se
desftqoard in judefele/localitdlile unde incidenfa cumulatdla 14 zile este mai micd sau egald cu
211.000 de locuitori, cu participarea a cel mult 50 de perso ane care nu locuiesc impreun[, stabilite
prin ordin comun al ministrului sdn[talii, dupd caz, ctrministrul tineretului qi sportului, ministrul
mediului, apelor qi pddurilor sau ministrul agriculturii qi dezvoltdrii rurale;
22. se interzic activitalile recreative qi sportive des{Equrate in aer liber, cu exceplia celor care se
des{bqoard in jude}ele/localitdlile unde inciden}a cumulatdla 14 zile este mai mare de 21L 000 de
locuitori qi mai micd sau egald cu 3/1.000 de locuitori, cu participarea a cel mult 30 de persoane care
nu locuiesc impreund, in condiliile stabilite prin ordin comun al ministrului sdndtafii, dupd caz, cLr
ministrul tineretului qi sportului, ministrul mediului, apelor qi pddurilor sau ministrul agriculturii qi
dezvoltdrii rurale;
23. se interzic activitdlile recreative qi sportive desfrqurate in aer liber, cu exceplia celor care se
desftqoard in judelele/localit[1ile unde incidenfa cumulatd,la 14 zile este mai mare de 31L 000 de
locuitori gi mai mic6 sau egald cu 6/1 .000 de locuitori, cu participarea a cel mult l0 persoane care nu
locuiesc impreund, in condiliile stabilite prin ordin comun al ministrului sdndtalii, dupd caz, cLt
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ministrul tineretului gi sportului, ministrul mediului, apelor qi p[durilor sau ministrul agriculturii Ei
dezvoltArii rurale;
24. se tnterzic activitdlile recreative qi sportive desftqurate in aer liber, cu exceplia celor care se

desftqoard in judefele/localitdlile unde incidenla cumulata la 1 4 zile este mai mare de 6/1.000 de
locuitori, cu participarea a cel mult 10 persoane care nu locuiesc impreun[. Participarea este permisd,
doar pentru persoanele care sunt vaccinate impotriva virusului SARS - CoV - 2 gi pentru care au
trecut l0 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, respectiv persoanele care se afld in
perioada cuprinsd intre a l5 - a zi qi a 180 - a zi ulterioar6 confirmS.rii infectdrii cu virusul SARS -
CoV - 2, in condiliile stabilite prin ordinul comun al ministrului sdndtdlii, dupd caz, cu ministrul
tineretului gi sportului, ministrul mediului, apelor qi pddurilor sau ministrul agriculturii qi dezvoltdrii
rurale;
25. se permite organizarea de evenimente private (nun!i, botezuri, mese festive etc.) cu un numdr de
participanli de maximum 200 de persoane in exterior sau de maximum 150 de persoane in interior in
judelele/localitalile unde incidenla cumulatdla 14 zile este mai micd sau egald cu2ll.000 de
locuitori, cu respectarea normelor de proteclie sanitard. La stabilirea numdrului de persoane in
exterior gi/sau in interior nu sunt luate in calcul persoanele care all v6rsta mai micd de 16 ani;
26. se permite organizarea de evenimente private (nun{i, botezuri, mese festive etc.) cu un numdr de
participanli de maximum 150 de persoane in exterior sau de maximum 100 de persoane in interior in
judelele/localitalile unde incidenla cumulatdla 14 zile este mai mare de 211.000 de locuitori qi mai
micd sau egald cu 3/1.000 de locuitori, cu respectarea normelor de protec{ie sanitard. La stabilirea
numdrului de persoane in exterior qi/sau in interior nu sunt luate in calcul persoanele care au vArsta
mai mic[ de 16 ani;
27. se permite organizarea de evenimente private (nunfi, botezuri) cu un num6r de participanJi de
maximum 400 de persoane in interior gi cu asigurarea unei suprafele de minimum2 mp pentru
ftecare persoand in j udefele/localitalile unde inciden(a cumulat d la 14 zile este mai micd sau egald cu
211.000 de locuitori. Participarea este permisd doar pentru persoanele care sunt vaccinate impotriva
virusului SARS - CoV - 2 qi pentru care au trecut l0 zile de la finalizarea schemei complete de
vaccinare, persoanele care prezintd rezultatul negativ al unui test RT - PCR pentru infec(ia cu
virusul SARS - CoV - 2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test
antigen rapid pentru infecfia cu virusul SARS - CoV - 2 nu mai vechi de 48 de ore, respectiv
persoanele care se afld in perioada cuprinsd intre a 75 - a zi qi a 180 - a zi ulterioard confirmdrii
infectdrii cu virusul SARS - CoY - 2;
28. se permite organizarea de evenimente private (nunli, botezuri) cll Lln numdr de participanti de
maximum 300 de persoane in interior qi cu asigurarea unei suprafele de minimum 2 mp pentru
fiecare persoand in jude{ele/localitalile unde inciden}a cumulatdla 14 zile este mai mare de 2/1.000
de locuitori qi mai micd sau egal6 cu 3/1.000 de locuitori. Participarea este permisd doar pentru
persoanele care sunt vaccinate impotriva virusului SARS - CoV - 2 qi pentru care au trecut 10 zile
de la ftnahzarea schemei complete de vaccinare, persoanele care prezintd, rezultatul negativ al unui
test RT - PCR pentru infeclia cu virusul SARS - CoV - 2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul
negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infeclia cu virusul SARS - CoV - 2 nu mai vechi
de48deore,respectivpersoanelecareseafl6inperioadacuprinsdintreal5-aziqia180-azi
ulterioard confirmdrii infectdrii cu virusul SARS - CoY - 2;
29. se permite organizarea de evenimente private (nun(i, botezuri) pAna la capacitatea maximd a
spaliului in exterior in jude{ele/localitalile unde inciden{a cumulatdla 14 zile este mai micd sau
egal6 cu 3/1.000 de locuitori, cu asigurarea unei suprafele de minimum2 mp pentru fiecare
persoanf,, dacd toate persoanele sunt vaccinate impotriva virusului SARS - CoV - 2 qi pentru care au
trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, prezintd rezultatul negativ al unui test
RT - PCR pentru infeclia cu virusul SARS - CoV - 2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul
negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecfia cu virusul SARS - CoV - 2 nu mai vechi
de 48 de ore sau se afld in perioada cuprinsd intre a 15 - a zi qi a 180 - a zi ulterioard confirmdrii
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infectdrii cu virusul SARS - CoY - 2;
30. se permite organizarea de evenimente private (nun!i, botezuri), cum ar fi, ftrd a se limita la
acestea, in saloane, cdmine culturale, restaurante, baruri, cafenele, sdli/corturi de evenimente, pAnd

la capacitatea maximd a spaliului in interior in judetele/localitalile unde incidenfa cumulatdla 14

zile este mai micd sau egal6 cu 3/1.000 de locuitori, cu asigurarea unei suprafele de minimum 2 mp
pentru fiecare persoand, dacd toate persoanele sunt vaccinate impotriva virusului SARS - CoV - 2 qi

pentru care au trecut l0 zile de la finalizareaschemei complete de vaccinare;
31. se permite organizarea de evenimente private (nunti, botezuri) cu un numdr de participan{i de

maximum 200 de persoane in interior sau in exterior gi cu asigurarea unei suprafele de minimum 2
mp pentru fiecare persoand in judelele/localitd1ile unde inciden{a cumulatdla 14 zile este mai mare
de 311.000 de locuitori qi mai micd sau egal6 cu 6/1.000 de locuitori. Participarea este permisd doar
pentru persoanele care sunt vaccinate impotriva virusului SARS - CoV - 2 qi pentru care au trecut 10

zile delafrnalizarea schemei complete de vaccinare, persoanele care prezintdrezultatul negativ al
unui test RT - PCR pentru infeclia cu virusul SARS - CoV - 2 nu mai vechi de 72 de ore sau

rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecfia cu virusul SARS - CoV - 2 nu
mai vechi de 48 de ore, respectiv persoanele care se afl6 in perioada cuprinsd intre a 15 - a zi Si a
180 - a zi ulterioard confirmdrii infectdrii cu virusul SARS - CoY - 2;
32. se permite organizarea de evenimente private (nunli, botezuri) cu participarea persoanelor pdnd
la 50oh din capacitatea maximd a spafiului, dar nu mai mult de 200 de persoane, in interior sau in
exterior, in jude(ele/localit5lile unde incidenla cumulatdla14 zile este mai mare de 611.000 de

locuitori. Participarea este permisd doar pentru persoanele care sunt vaccinate impotriva virusului
SARS - CoV - 2 qi pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare,
respectivpersoanelecareseafldinperioadacuprinsdintrea15-aziqia180-aziulterioard
confirmdrii infectdrii cu virusul SARS - CoY - 2;
33. se permite organizarea de evenimente private aferente meselor festive, cum ar fi, ftrl" a se limita
la acestea, in saloane, cdmine culturale, restaurante, baruri, cafenele, sdli/corturi de evenimente
p6nd la capacitatea maximd a spaliului in exterior sau in interior in judeJele/localitdlile unde
incidenla cumulatd la 14 zile este mai micd sau egal6 cu 3/1.000 de locuitori, cu asigurarea unei
suprafete de minimum2 mp pentru fiecare persoand, dacd toate persoanele sunt vaccinate impotriva
virusului SARS - CoV - 2 gi pentru care au trecut l0 zile de la finalizarea schemei complete de

vaccinare;
34. se permite organizarcade cursuri de instruire gi workshopuri pentru adulli, inclusiv cele
organizate pentru implementarea proiectelor finan{ate din fonduri europene, cu un numdr de
participan{i de maximum 250 de persoane in interior qi de maximum 300 de persoane in exterior, cu
asigurarea unei suprafete de minimum 2 mp pentru fiecare persoand, cu purtarea mdgtii de proteclie
qi cu respectarea normelor de sdndtate publicd stabilite prin ordinul ministrului sAn6tdfli, dacA

incidenfa cumulatd la14 zile in jude!/localitate este mai mic6 sau egal[ cu 211.000 de locuitori;
35. se permite organizarca de cursuri de instruire qi workshopuri pentru adulli, inclusiv cele
organizate pentru implementarea proiectelor finan{ate din fonduri europene, cu un numdr de
participanli de maximum 150 de persoane in interior qi de maximum 200 de persoane in exterior, cu
asigurarea unei suprafete de minimum 2 mp pentru fiecare persoand, cu purtarea mdqtii de protecfie
qi cu respectarea normelor de sdndtate publicd stabilite prin ordinul ministrului sAn6t6tii, dacA

incidenla cumulat[ la 14 zile in judef/localitate este mai mare de 211.000 de locuitori qi mai mic[ sau

egald cu 3/1.000 de locuitori;
36. se permite organizareade cursuri de instruire qi workshopuri pentru adulli, inclusiv cele
organizate pentru implementarea proiectelor finan{ate din fonduri europene, cu un numdr de
participanti mai mare de 250 de persoane in interior qi mai mare de 300 de persoane in exterior, cu
asigurarea unei suprafele de minimum 2 mp pentru fiecare persoand, dac6 toate persoanele sunt
vaccinate impotriva virusului SARS - CoV - 2 gi pentru care au trecut l0 zile de la finalizarea
schemei complete de vaccinare;
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37. se permite organizarea de cursuri de instruire qi workshopuri pentru adulli, inclusiv cele
organizate pentru implementarea proiectelor finantate din fonduri europene, cu un num5r de
participanli de maximum 150 de persoane in interior gi de maximum 200 de persoane in exterior, ou
asigurarea unei suprafele de minimum 2 mp pentru fiecare persoand, cu purtarea mdqtii de protecfie
gi cu respectarea normelor de sdn[tate publicd stabilite prin ordinul ministrului sdndtdfii, dacd
inciden{a cumulatd la 14 zile in judef/localitate este mai mare de 3/1.000 de locuitori gi mai micd sau
egald cu 6/1.000 de locuitori. Participarea este permisd doar pentru persoanele care sunt vaccinate
impotriva virusului SARS - CoV - 2 qi pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei
complete de vaccinare, persoanele care prezintd"rezultatul negativ al unui test RT - PCR pentru
infeclia cu virusul SARS - CoV - 2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui
test antigen rapid pentru infec{ia cu virusul SARS - CoV - 2 nu mai vechi de 48 de ore, respectiv
persoanele care se afld in perioada cuprinsd intre a 15 - a zi qi a 180 - a zi ulterioard confirmSrii
infectdrii cu virusul SARS - CoY - 2;
38. se permite organizarea de cursuri de instruire gi workshopuri pentru adulli, inclusiv cele
organizate pentru implementarea proiectelor finanlate din fonduri europene, cu participarea
persoanelor pdnd la 50%o din capacitatea maximd a spatiului in interior sau in exterior, cu asigurarea
unei suprafele de minimum 2 mp pentru fiecare persoand, cu purtarea mdgtii de proteclie qi cu
respectarea normelor de sdndtate publicd stabilite prin ordinul ministrului sAn[tAtii, dacl incidenla
cumulatd la 14 zile in jude!/localitate este mai mare de 6/1.000 de locuitori. Participarea este
permisd doar pentru persoanele care sunt vaccinate impotriva virusului SARS - CoV - 2 qi pentru
care au trecut l0 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, respectiv persoanele care se

afld in perioada cuprinsd intre a 15 - a zi Si a 180 - a zi ulterioard confirmdrii infectdrii cu virusul
SARS -CoY -2;
39. se permite organizarea de conferin{e cu un numdr de participan}i de maximum 300 de persoane
in interior, cu asigurarea unei suprafele de minimum2 mp pentru fiecare persoan6, cu purtarea
mdqtii de protec{ie gi cu respectarea normelor de sdndtate publicd stabilite prin ordinul ministrului
sanAtdfli, dacd inciden{a cumulatdla 14 zile in jude!/localitate este mai micd sau egal6 cu 211.000 de
locuitori;
40. se permite organizarea de conferinle cu un numdr de participanli de maximum 150 de persoane
in interior, cu asigurarea unei suprafeJe de minimum 2 mp pentru fiecare persoand, cu purtarea
mdqtii de protectie qi cu respectarea normelor de sdndtate publicd stabilite prin ordinul ministrului
sAndtdlii, dacd incidenfa cumulatdla 14 zile in judelllocalitate este mai mare de 2ll .000 de locuitori
qi mai micd sau egald cu 3/1.000 de locuitori;
41. se permite organizarea de conferinfe cu un numdr de participanti mai mare de 300 de persoane in
interior, cu asigurarea unei suprafefe de 2 mp pentru fiecare persoan6, dacd toate persoanele sunt
vaccinate impotriva virusului SARS - CoV - 2 qi pentru care au trecut l0 zile de la finalizarea
schemei complete de vaccinare;
42. se permite organizarca de conferinte cu un numlr de participanli de maximum 150 de persoane
in interior, cu asigurarea unei suprafefe de minimum 2 mp pentru fiecare persoand, cu purtarea
mdqtii de protectie gi cu respectarea normelor de sdndtate publicd stabilite prin ordinul ministrului
sanAt6tii, dacd inciden{a cumulatdla14 zile in jude/localitate este mai mare de 3/1.000 de locuitori
gi mai micd sau egald cu 6/1.000 de locuitori. Participarea este permisd doar pentru persoanele care
sunt vaccinate impotriva virusului SARS - CoV - 2 qi pentru care au trecut l0 zile de la finalizarea
schemei complete de vaccinare, persoanele care prezintd"rezultatul negativ al unui test RT - PCR
pentru infeclia cu virusul SARS - CoV - 2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat
al unui test antigen rapid pentru infectia cu virusul SARS - CoV - 2 numai vechi de 48 de ore,
respectiv persoanele care se afl6 in perioada cuprinsd intre a 15 - a zi qi a 180 - a zi ulterioard
confirmdrii infectdrii cu virusul SARS - CoY - 2;
43. se permite organizarea de conferinfe cu participarea persoanelor pdnd la 50o/o din capacitatea
maximd a spatiului in interior sau in exterior, cu asigurarea unei suprafele de minimum 2 mp pentru
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fiecare persoand, clr purtarea mdqtii de protecfie qi cu respectarea normelor de sdndtate publicd
stabilite prin ordinul ministrului sAndtatii, dacd incidenla cumulatdla l4 zile in judeJ/localitate este
mai mare de 611.000 de locuitori. Participarea este permisi doar pentru persoanele care sunt
vaccinate impotriva virusului SARS - CoV - 2 qi pentru care au trecut l0 zile de la finalizarea
schemei complete de vaccinare, respectiv persoanele care se afl[ in perioada cuprinsd intre a 15 - a
zi Ei a 180 - a zi ulterioard confirmdrii infectdrii cu virusul SARS - CoY - 2;
44. se permit organizarea qi desfdqurarea de cdtre instituliile cu atribu(ii in domeniul ap[rdrii
nafionale, ordinii gi siguran]ei publice, in aer liber, a activit[1ilor specifice, sub supravegherea unui
medic epidemiolog;
45. se permit organizarea qi desfbqurarea activitdlilor specifice din domeniul diplomatic, inclusiv la
sediile misiunilor diplomatice qi oficiilor consulare acreditate in Rom6nia, astfel incAt s5. fie
asigurate o suprafald de minimum 4 mp pentru fiecare persoand participantd gi respectarea regulilor
de proteclie sanitarS;

46. se permite, in condiliile Legii nr. 60/1991 privind organizarea qi desfbqurarea adundrilor publice,
republicatd, organizarea de mitinguri qi demonstralii cu un numdr de participan(i de maximum 500
de persoane, dacd incidenla cumulat5 la 14 zrle in jude{/localitate este mai micd sau egald cu 211.000
de locuitori gi cu un numdr de maximum 100 de persoane, dacd inciden{a cumulatd la 14 zilein
jude{/localitate este mai mare de 211.000 de locuitori gi mai micd sau egal6 cu 3/1.000 de locuitori Ei
cu respectarea urmdtoarelor mdsuri:

a) purtarea mdqtii de proteclie, astfel inc6t sd acopere nasul gi gura, de cdtre tofi participanlii;
b) dezinfectarea obligatorie a mdinilor, pentru toate persoanele care sosesc in spa{iul in care se

desfEqoar[ mitingul sau demonstrafia;
c) mentinerea distan[ei frzice de minimum 1 metru intre participanli qi asigurarea unei
suprafele de minimum 4 mp/persoand, acolo unde este posibil;
d) dezinfectarea mdinilor persoanelor care distribuie eventuale materiale pe perioada
desfdqurdrii mitingului sau a demonstraliei;
e) aplicarea regulilor de igien[ colectivd qi individualS pentru prevenirea contamindrii qi

limitarea rdsp6ndirii virusului SARS - CoY - 2;

47 . se permite, in condiliile Legii nr. 60/1991, republicatd, organizarea de mitinguri qi demonstralii
cu un numdr de participanli de maximum 100 de persoane, dacd inciden{a cumulatd,la14 zile in
jude{/localitate este mai mare de 311.000 de locuitori qi mai micd sau egald cu 6/1.000 de locuitori.
Participarea este permis[ doar pentru persoanele care sunt vaccinate impotriva virusului SARS -
CoV - 2 gi pentru care au trecut l0 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, persoanele
carc prezintd rezultatul negativ al unui test RT - PCR pentru infeclia cu virusul SARS - CoV - 2 nu
mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infeclia cu
virusul SARS - CoV - 2 nu mai vechi de 48 de ore, respectiv persoanele care se afld in perioada
cuprinsd intre a 15 - azi qi a 180 - a zi ulterioard confirmdrii infectdrii cu virusul SARS - CoV - 2 qi

cu respectarea urmdtoarelor mdsuri:

a) purtarea mdqtii de proteclie, astfel incdt s[ acopere nasul qi gura, de cdtre to(i participan(ii;
b) dezinfectarea obligatorie a mdinilor, pentru toate persoanele care sosesc in spa{iul in care se

desfbqoar[ mitingul sau demonstra]ia;
c) menlinerea distanfei fizice de minimum 1 metru intre participan{i qi asigurarea unei
suprafele de minimum 4 mp/persoan6, acolo unde este posibil;
d) dezinfectarea mAinilor persoanelor care distribuie eventuale materiale pe perioada
desftqurdrii mitingului sau a demonstrafiei;
e) aplicarea regulilor de igiend colectivd qi individualS pentru prevenirea contamindrii qi

limitarea rdspdndirii virusului SARS - CoY - 2;
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48. se permite, in condiliile Legii nr. 60/1991 , republicatd, organizarea de mitinguri qi demonstralii
cu un numdr de participanti de maximlrm 100 de persoane gi cu purtarea maqtii de protectrie, dacd
inciden{a cumulatd la 14 zile in jude!/localitate este mai mare de 6/1.000 de locuitori. Participarea
este permisd doar pentru persoanele care sunt vaccinate impotriva virusului SARS - CoV - 2 qi
pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, respectiv persoanele
care se afld in perioada cuprinsd intre a 15 - a zi qi a 180 - a zi ulterioarf, confirmdrii infectdrii cu
virusul SARS - CoY - 2;
49. se permite desfEqurarea activitdlilor de prevenire qi combatere a pestei porcine africane prin
vdnf,tori colective la care pot participa cel mult 20 de persoane.

Art.2. - ( I ) in condiliile art. 5 alin. (3) lit. b) din Legeanr. 5512020, cu modificdrile qi completdrile
ulterioare, se stabilesc urmdtoarele mdsuri:

f . in toate localitalile unde incidenla cumulatd,la 14 zile este mai mare de 611.000 de locuitori qi mai
micd sau egald cu 7 ,511.000 de locuitori se interzice circula(ia persoanelor in afara
locuin(eilgospoddriei in zilele de vineri, s6mbdtd qi duminicd in intervalul orar 20,00 - 5,00, cu
urmdtoarele excep{ii:

a) deplasarea in interes profesional, inclusiv intre locuinla/gospoddrie gi locul/locurile de
desftqurare a activitdlii profesionale qi inapoi;
b) deplasarea pentru asisten{d medicald care nu poate fi amdnatd qi nici realizatdde la distan}d,
precum qi pentru achizilionarea de medicamente;
c) deplasdri in afara localitAlilor ale persoanelor care sunt in tranzit sau efectueazd,cdldtorii al
cdror interval orar se suprapune cu perioada interdicfiei, cum ar fi cele efectuate cu avionul,
trenul, autocare sau alte mijloace de transport de persoane, qi care poate fi dovedit prin bilet
sau orice altd modalitate de achitare a cdldtoriei;
d) deplasarea din motive justificate, precum ingrijirea/ insolirea copilului, asistenJa persoanelor
vdrstnice, bolnave sau cu dizabilitFttri ori decesul unui membru de familie;

2. in toate localitalile unde inciden{a cumulatdla 14 zile depdgeSte 7,511.000 de locuitori se interzice
circulafia persoanelor in afara locuinfei/gospoddriei in intervalul orar 20,00 - 5,00, cu urmdtoarele
excep(ii:

a) deplasarea in interes profesional, inclusiv intre locuin{d/gospoddrie qi locul/locurile de
desftqurare a activitAtii profesionale gi inapoi;
b) deplasarea pentru asisten{d medicald care nu poate fi amdnatd, qi nici realizatd, de la distan{d,
precum qi pentru achizilionarea de medicamente;
c) deplasdri in afara localitdlilor ale persoanelor care sunt in tranzit sau efectueazd,cdldtorii al
cdror interval orar se suprapune cu perioada interdicfiei, cum ar fi cele efectuate cu avionul,
trenul, autocare sau alte mijloace de transport de persoane, qi care poate fi dovedit prin bilet
sau orice altd modalitate de achitare a cdldtoriei;
d) deplasarea din motive justificate, precum ingrijirea/ insolirea copilului, asistenla persoanelor
vArstnice, bolnave sau cu dizabilitafl ori decesul unui membru de familie;

3. mdsurile instituite in localitdlile prevdzute la pct. 1 nu se mai aplicd dacd inciden{a cumulatdla 14
zile este mai micd sau egalS cu 5,5/1.000 de locuitori, iar cele instituite ?n localitdlile prevdzute la
pct.2 nu se mai aplicd dacd inciden{a cumulatdla 14 zile este mai micd sau egalf, cu 71L 000 de
locuitori;
4. mdsurile instituite in localitalile prevdzute la pct. 1 qi 2 nu se aplicd persoanelor care sunt
vaccinate impotriva virusului SARS - CoV - 2 qi pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea
schemei complete de vaccinare, respectiv persoanelor care se afld in perioada cuprinsd intre a l5 - a
zi qi a 180 - a zi ulterioar[ confirm[rii infectdrii cu virusul SARS - CoV - 2 qi care fac dovada
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indeplinirii acestei conditii prin intermediul certificatului de vaccinare, pe suport h6rtie sau in format
electronic, sau al cerlificatului digital al Uniunii Europene privind COVID - 19;

5. mdsurile instituite in localitalile prevf,zute la pct. 1 qi 2 nu se aplicd persoanelor fizice provenite
din state ale cdror autoritdli nu emit certificate digitale ale Uniunii Europene privind COVID - 19
sau documente compatibile cu aceste ceftificate, vaccinate impotriva virusului SARS - CoV - 2 qi
pentru care au trecut l0 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, respectiv persoanelor
care se afld in perioada cuprinsd intre a 15 - a zi qi a 180 - a zi ulterioard confirmdrii infectdrii cu
virusul SARS - CoV - 2 gi care fac dovada indeplinirii acestei condilii prin documente, pe suport
hdrtie sau in format electronic, care sd ateste vaccinarea sau vindecarea de infeclia cu virusul SARS
- CoV - 2 a acestor persoane.

(2) Pentru verificarea motivului deplasdrii in interes profesional, prevdzut la alin. (1) pct. I lit. a) qi pct. 2
lit. a), persoanele sunt obligate sd prezinte, la cererea personalului autoritd{ilor abilitate, legitimatia de
serviciu sau adeverinla eliberatd, de angajator ori o declarafie pe propria rdspundere, completatd in
prealabil.
(3) Pentru verificarea motivului deplasdrii in interes personal, prevdzut la alin. (1) pct. I lit. b) - d) qi pct.
2 lit. b) - d), persoanele sunt obligate sd prezinte, la cererea personalului autoritAlilor abilitate, o declaralie
pe propria rdspundere, completatd in prealabil.
(4) Declaratia pe propria rdspundere, prevdzutd la alin. (2) qi (3), trebuie sd cuprindd numele qi prenumele,
data naqterii, adresa locuinlei/gospoddriei/locului activitdtrii profesionale, motivul deplasdrii, data
completdrii qi semndtura.

Art. 3. - Se poate institui carantina zonald in condiliile art.7 qi 12 din Legeanr. 13612020 privind
instituirea unor mdsuri in domeniul sdnatalii publice in situafii de risc epidemiologic qi biologic,
republicatf,, cu modificdrile qi completdrile ulterioare.

Art.4. - in condiliile arl. 5 alin. (3) lit. d) din Legeaw. 55/2020, cu modificdrile qi completdrile
ulterioare, se stabilesc urmdtoarele mdsuri:

1. suspendarea zborurilor efectuate de operatorii economici din avialie spre qi dinspre ldri care nu
fac obiectul excepliei de la carantrnarelizolare stabilite de Institutul Nafional de Sdndtate Publica qi

aprobate de Comitetul Nafional pentru Situa{ii de Urgentd qi din aceste tdri cdtre Romdnia pentru
toate aeroporturile din Rom6nia, potrivit afi.37 din Legea nr. 55/2020, cu modificdrile qi

completdrile ulterioare, se aprobd prin hotdrdre a Comitetului Nalional pentru Situalii de Urgen!6;
2. sunt exceptate de la prevederile pct. I urmdtoarele categorii de zboruri:

a) efectuate cu aeronave de stat;
b) de transport marft qi/sau corespondenld;
c) umanitare sau care asigurd servicii medicale de urgentd;
d) pentru cdutare - salvare sau de intervenlie in situalii de urgenf6, la solicitarea unei autoritdli
publice din Romdnia;
e) av6nd drept scop transportul echipelor de intervenlie tehnic6, la solicitarea operatorilor
economici stabilifi in Romdnia;

f aterizdri tehnice necomerciale;
g) de pozilionare a aeronavelor, fbrd incdrcdturd comerciald tip ferry;
h) tehnice, in scopul efectudrii unor lucrdri la aeronave;
i) efectuate de transportatori aerieni delin6tori de licenld de operare in conformitate cu
reglementdrile Uniunii Europene, prin curse neregulate (charter), pentru transportul lucrdtorilor
sezonieri sau pentru repatrierea unor cetdleni strdini din Rom6nia cdtre alte state, cu avizul
Autoritdtii Aeronautice Civile Romdne gi al autoritdtii competente din statul de destinafie;
j) efectuate de transportatori aerieni defindtori de licen{6 de operare in conformitate cu
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reglementdrile Uniunii Europene, prin curse neregulate (charter), din alte state cdtre Romdnia,
pentrll repatrierea cetf,{enilor romani, clr avizul Autoritatii Aeronautice Civile Rom6.ne, inbaza
acordului Ministerului Afacerilor Interne qi al Ministerului Afacerilor Externe;
k) efectuate de transportatori aerieni de[indtori de licenfd de operare in conformitate cu
reglementdrile Uniunii Europene, prin curse neregulate (charter), pentru transportul lucrdtorilor
din sectorul transporturilor, prevdzuli in anexa nr. 3 la Comunicarea privind implementarea
Culoarelor Yerzi ("Green Lanes") in temeiul Orientdrilor privind mdsurile de gestionare a
frontierelor in vederea protejdrii sanatAtii qi a asigurdrii disponibilitdtii mdrfurilor Ei serviciilor
esenliale - C (2020) 1.897 din 23 martie2020, din Romdnia cdtre alte state qi din alte state

cdtre Romdnia, cu avizul Autoritalii Aeronautice Civile Rom6ne, al Ministerului Afacerilor
Externe qi al autoritd{ii competente din statul de destina[ie;

3. pentru prevenirea rdspdndirii infecliilor cu virusul SARS - CoV - 2,in perioada stdrii de alertd se

interzic efectuarea transportului rutier de persoane prin servicii ocazionale, precum qi suplimentarea
unor curse regulate, potrivit reglementdrilor in vigoare, in scopul participdrii la procesiunile qi/sau
pelerinajele religioase cdtre locurile unde se desfbqoard aceste activit[1i.

Art. 5. - in condi{iile art. 5 alin. (3) lit. e) din Legear:rr.5512020. cu modificdrile gi completdrile
ulterioare, se menline inchiderea temporard, totald sau pa(iald, a urmdtoarelor puncte de trecere a
frontierei de stat:

1. la frontiera romdno - ungar6: Carei, judeful Satu Mare;
2. la frontiera romdno - bulgard:

a) Lipnila, judelul Constanta;

b) Dobromir, judelul Constanla.

Art. 6. - in condi(iile art. 5 alin. (3) lit. f) din Legeanr.5512020. cu modificdrile qi completdrile
ulterioare, se stabilesc urmdtoarele mdsuri:

1. activitatea cu publicul a operatorilor economici care desftqoard activitdli de preparare,
comercializare qi consum al produselor alimentare qi/sau bduturilor alcoolice qi nealcoolice, de tipul
restaurantelor qi cafenelelor, in interiorul clSdirilor, precum qi la terase este permisdpdndla
capacitatea maximd a spa{iului in intervalul orar 5,00 - 2,00 in judefele/localitdlile unde inciden}a
cumulatd la 14 zile este mai mic[ sau egald cu 3/1.000 de locuitori;
2. activrtatea cu publicul a operatorilor economici care desftgoard activitdli de preparare,
comercializare qi consum al produselor alimentare qi/sau bduturilor alcoolice gi nealcoolice, de tipul
restaurantelor qi cafenelelor, in interiorul clddirilor, precum qi la terase este permisdpdnd la 50% din
capacitatea maximd a spaliului in intervalul orar 5,00 - 2,00 in judelele/localitAlile unde incidenla
cumulatd la 14 zile este mai mare de 3/1.000 de locuitori gi mai micd sau egalS cu 6/1.000 de
locuitori. Participarea este permisd doar pentru persoanele care sunt vaccinate impotriva virusului
SARS - CoV - 2 qi pentru care au trecut l0 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare,
persoanele care prezintd,rezultatul negativ al unui test RT - PCR pentru infecfia cu virusul SARS -
CoV - 2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru
infecfia cu virusul SARS - CoV - 2 nu mai vechi de 48 de ore, respectiv persoanele care se afl6 in
perioadacuprinsdintre a 15 - a ziqia 180 - azi ulterioardconfirm[rii infectdrii cuvirusul SARS -
CoY - 2;

3. activitatea cu publicul a operatorilor economici care desftqoard activitd{i de preparare,

comercializare qi consum al produselor alimentare gi/sau bduturilor alcoolice qi nealcoolice, de tipul
restaurantelor qi cafenelelor, in interiorul clddirilor, precum qi la terase este permisd,pdnd,la 50Yo din
capacitatea maximd a spa{iului in intervalul orar 5,00 - 24,00 in judelele/localitalile unde inciden{a
cumulatd la 74 zrle este mai mare de 6/1.000 de locuitori. Participarea este permisd doar pentru
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persoanele care sunt vaccinate impotriva virusului SARS - CoV - 2 qi pentru care au trecut 10 zile
de la frnalizarea schemei complete de vaccinare, respectiv persoanele care se afl6 in perioada
cuprinsd intre a 15 - a zi qi a 180va zi ulterioard confirmdrii infectdrii cu virusul SARS - CoY - 2;
4. activitatea restaurantelor qi a cafenelelor din interiorul hotelurilor, pensiunilor sau altor unitdli de
cazare, precum gi la terasele acestora este permisd pAn6la capacitatea maximd a spatiului in
intervalul orar 5,00 - 2,00, in judefele/localitdlile unde incidenfa cumulatdla 14 zile este mai micd
sau egald cu3ll.000 de locuitori qi doar pentru persoanele cazate in cadrul acestor unitdli in
judelele/localitdlile unde este depdqitd incidenla de 311.000 de locuitori in ultimele 14 zile;
5. activitatea cu publicul a operatorilor economici care desftqoard activitdli de preparare,
comercializare qi consum al produselor alimentare gi/sau bduturilor alcoolice qi nealcoolice in
interiorul centrelor comerciale este permisd in jude(ele/ localitd{ile unde inciden(a cumulatd la l4
zile este mai mare de 311.000 de locuitori gi mai micd sau egal6 cu 6/1.000 de locuitori numai in
zonele de consum delimitate fald de restul spatiului public Ai amenajate in acest scop. Accesul in
zonele de consum astfel delimitate qi amenajate este permis doar pentru persoanele care sunt
vaccinate impotriva virusului SARS - CoV - 2 gi pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea
schemei complete de vaccinare, persoanele care prezintd,rezultatul negativ al unui test RT - PCR
pentru infecfia cu virusul SARS - CoV - 2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat
al unui test antigen rapid pentru infec{ia cu virusul SARS - CoV - 2 numai vechi de 48 de ore,
respectiv persoanele care se afld in perioada cuprinsd intre a 15 - a zi qi a 180 - a zi ulterioard
confirmdrii infectdrii cu virusul SARS - CoY - 2;
6. activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfrgoard activitdti de preparare,
comercializare qi consum al produselor alimentare qi/sau bduturilor alcoolice gi nealcoolice in
interiorul centrelor comerciale este permisd in judelele/ localitdlile unde inciden{a cumulat[ la 14

zile este mai mare de 611.000 de locuitori pAnS la 50Yo din capacitateamaximd a zonelor de consum
delimitate fa{d de restul spafiului public qi amenajate in acest scop. Accesul in zonele de consum
astfel delimitate gi amenajate este permis doar pentru persoanele care sunt vaccinate impotriva
virusului SARS - CoV - 2 qi pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de
vaccinare, respectiv persoanele care se afld in perioada cuprinsd intre a 15 - a zi qi a 180 - a zi
ulterioar6 confirmdrii infectdrii cu virusul SARS - CoY - 2;
7. mdsurile prevdzute la pct. 1 - 6 se aplicd gi operatorilor economici care desfbqoard activitdli in
spaliile publice inchise care au un acoperiq, plafon sau tavan qi care sunt delimitate de cel pufin doi
pereti, indiferent de natura acestora sau de caracterul temporar sau permanent;
8. in situalia in care activitatea operatorilor economici prevdzuli la pct. I - 6 este restriclionatd sau
inchis6, se permit prepararea hranei qi comercializareaproduselor alimentare qi bduturilor alcoolice
qi nealcoolice care nu se consumd in spaliile respective;
9. operatorii economici prevdzu{i la pct. I - 6 vor respecta obliga{iile stabilite prin ordinul comun al
ministrului sAnAtAfli qi al ministrului economiei, antreprenoriatului qi turismului, emis in temeiul art.
7l alin. (2) din LeBearc.5512020, cu modific6rile qi completirile ulterioare;
10. prepararea, comercializarea qi consumul produselor alimentare qi bduturilor alcoolice qi

nealcoolice sunt permise in spaliile special destinate dispuse in exteriorul clIdirilor, in aer liber, cu
excep{ia celor prevdzute la pct.7, cu respectarea mdsurilor de protec}ie sanitard stabilite prin ordinul
comun al ministrului sdndtdJii, al ministrului economiei, antreprenoriatului qi turismului gi al
preqedintelui Autoritdlii Nafionale Sanitare Veterinare qi pentru SiguranJa Alimentelor, emis in
temeiul art.7l alin. (2) dinLegeanr.5512020, cu modificdrile gi completdrile ulterioare;
11. activitatea in baruri, cluburi qi discoteci este permisdfara a depdqi 70% din capacitateamaximd a

spa[iului in intervalul orar 5,00 - 2,00 in jude{ele/localitIlile unde inciden}a cumulatdla 14 zile este
mai mare de 211.000 de locuitori qi mai micd sau egald cu 3/1.000 de locuitori, dacd. toate persoanele
sunt vaccinate impotriva virusului SARS - CoV - 2 qi pentru care au trecut l0 zile de la finalizarea
schemei complete de vaccinare. Activitdlile sunt interzise la nivelul jude{elor/localitdlilor unde
incidenla cumulatd la 14 zile este mai mare de 6/1.000 de locuitori;
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12. activitatea in baruri, cluburi gi discoteci este permisd pdn[ la capacitatea maximd a spa{iului in
intervalul orar 5,00 - 2,00 in judelele/localitalile unde incidenla cumulatdla l4 zile este mai micd
saLI egalA cu2ll.000 de locuitori, dac[ toate persoanele sunt vaccinate impotriva virusului SARS -

CoV - 2 qi pentru care au trecut l0 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare;
13. activitatea in baruri, cluburi Ei discoteci este permisa fbrd a depaqi 30% din capacitatea maximd a

spaliului in intervalul orar 5,00 - 2,00 in jude[ele/localitalile unde incidenla cumulatdla l4 zile este
mai mare de 311.000 de locuitori qi mai micd sau egald cu 6/1.000 de locuitori, dac[ toate persoanele
sunt vaccinate impotriva virusului SARS - CoV - 2 gi pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea
schemei complete de vaccinare.

Art.7. - ( I ) in condiliile arl. 5 alin. (3) lit. f) din Legea nr. 55/2020, cu modificdrile qi completdrile
ulterioare, se instituie obligafia pentru operatorii economici care desfdqoard activitAfl de comerf/prestdri
de servicii in spafii inchise qi/sau deschise, publice qi/sau private, sd iqi organrzeze qi sd iqi desfrgoare
activitatea in zilele de vineri, sdmbdtd qi duminicd in intervalul orar 5,00 - 22,00, in toate localitdlile unde
incidenla cumulatd la 14 zile este mai mare de 6/1 .000 de locuitori qi mai micd sau egald cu 7,5/1.000 de
locuitori.
(2) in condiliile art. 5 alin. (3) lit. f) din Legeanr.5512020. cu modificdrile qi completdrile ulterioare, se

instituie obligalia pentru operatorii economici care desfrqoard activitdti de comer'f/prestdri de servicii in
spafii inchise qi/sau deschise, publice qi/sau private, sd iqi organizeze qi sd iqi desfbqoare activitatea in
intervalul orar 5,00 - 22,00, in toate localitdfile unde incidenfa cumulatdla 14 zile depdgeqte 7,517.000 de
locuitori.
(3) Prin exceplie de [aprevederile alin. (1) $i (2), in intervalulorar22,00 - 5,00, operatorii economici care
desfdqoard activitali de come(/prestdri de servicii in spalii inchise qi/sau deschise, publice qi/sau private
pot activa doar in rela\ia cu operatorii economici cu activitate de livrare la domiciliu.
(4) Mdsurile prevdzute la alin. (1) nu se mai aplicd dacd incidenla cumulatdla 14 zile este mai micd sau
egald cu 5,5/1.000 de locuitori, iar cele de la alin. (2) nu se mai aplicd dacd incidenfa cumulatd,la 14 zile
este mai micd sau egald cu 711.000 de locuitori.
(5) Prin exceplie de la prevederile alin. (1) $i (2), unitalile farmaceutice, benzindriile, operatorii
economici cu activitate de livrare la domiciliu, precum qi operatorii economici din domeniul transporlului
rutier de persoane qi de mdrfuri iqi pot desfrqura activitatea in regim normal de muncd, cu respectarea
normelor de proteclie sanitard.

Art. 8. - in condiliile art. 5 alin. (3) lit. f1 qi ale art. 33 - 36 din Legea nr. 5512020, cu modificdrile qi

completdrile ulterioare, se stabilesc urmdtoarele mdsuri:

1. transportul aerian se desfbqoard cu respectarea mdsurilor gi restricliilor referitoare la igiena gi

dezinfeclia spaliilor comune, echipamentelor, mijloacelor de transporl qi aeronavelor, procedurile qi

protocoalele din interiorul aeroporturilor qi aeronavelor, regulile de conduitd pentru personalul
operatorilor aeroportuari, aerieni qi pentru pasageri, precum qi privitor la informarea personalului qi
pasagerilor, in scopul prevenirii contamindrii pasagerilor qi personalului ce activeazd in domeniul
transportului aerian, stabilite prin ordin comun al ministrului transporturilor qi infrastructurii, al
ministrului afacerilor interne qi al ministrului sdndtSfii, emis in temeiul art.32,33 gi al art.71 alin.
(2) din Legeanr.5512020, cu modificdrile qi completdrile ulterioare;
2. transportul feroviar se desfiqoard cu respectarea mdsurilor qi restric(iilor referitoare la igiena qi

dezinfeclia spafiilor comune din gdri, halte, stalii sau puncte de oprire, a echipamentelor qi

garniturilor de tren, procedurile qi protocoalele din interiorul gdrilor, haltelor, sta{iilor sau punctelor
de oprire, dar qi in interiorul vagoanelor qi garniturilor de tren, gradul qi modul de ocupare a

materialului rulant, regulile de conduitd pentru personalul operatorilor gi pentru pasageri, precum qi
privitor la informarea personalului qi pasagerilor, in scopul prevenirii contamindrii pasagerilor qi

personalului ce activeazd in domeniul transportului feroviar, stabilite prin ordin comun al
ministrului transporturilor qi infrastructurii, al ministrului afacerilor interne qi al ministrului
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sdn6t6tii, emis in temeiul art.32,34 qi al art.77 alin. (2) dinLegeanr.5512020, cu modificdrile qi

completdrile ulterioare ;

3. transporlul rutier se desfrgoard cu respectarea mdsurilor gi restric{iilor referitoare la igiena qi

dezinfectia mijloacelor de transport persoane, procedurile qi protocoalele din interiorul mijloacelor
de transport, gradul Ei modul de ocupare a mijloacelor de transport, regulile de conduitf, pentru
personalul operatorilor qi pentru pasageri, precum gi privitor la informarea personalului qi

pasagerilor, in scopul prevenirii contamindrii pasagerilor qi personalului ce activeazd in domeniul
transporlului rutier, stabilite prin ordin comun al ministrului transporturilor qi infrastructurii, al
ministrului afacerilor interne qi al ministrului sdndtd(ii, emis in temeiul arlt.32,35 qi al art.7l alin-
(2) din Legeanr.55/2020, cu modificdrile qi completdrile ulterioare;
4. transporlul naval se desfbqoard cu respectarea mdsurilor qi restricliilor referitoare la igiena qi

dezinfeclia navelor de transport persoane, procedurile qi protocoalele spaliilor comune din porturi,
terminale/dane de pasageri sau locuri de imbarcare/debarcare pasageri, din interiorul navelor de
transpotl persoane, gradul qi modul de ocupare a navelor de transport persoane, regulile de conduitd
pentru personalul operatorilor gi pentru pasageri, precum qi privitor la informarea personalului gi
pasagerilor, in scopul prevenirii contamindrii pasagerilor qi personalului ce act:eazd in domeniul
transportului naval, stabilite prin ordin comun al ministrului transporlurilor qi infrastructurii, al
ministrului afacerilor interne qi al ministrului sdndtdfii, emis in temeiul afi.32,36 qi al art. 7l alin.
(2) din Legeanr.5512020, cu modificdrile gi completdrile ulterioare;
5. transportul intern qi interna(ional de mdrfuri qi persoane se desfbqoard cu respectarea prevederilor
din ordinul comun al ministrului transporturilor qi infrastructurii, al ministrului afacerilor interne qi

al ministrului sdndtdlii, emis in temeiul aft.37 din Legea nr. 55/2020, cu modificdrile qi completdrile
ulterioare.

Art. 9. - in condiliile arl. 5 alin. (3) lit. f) din Legeanr.55/2020, cu modificdrile qi completdrile
ulterioare, se stabilesc urmdtoarele mdsuri:

1. activitatea cu publicul a operatorilor economici care desftgoard activitatea in spa{ii inchise in
domeniul sdlilor de sport qi/sau fitness este permisd pdndla capacitatea maximd a spaliului in
judelele/localitdlile unde incidenla cumulatd,la 14 zile este mai micd sau egal6 cu 3/1.000 de
locuitori, cu asigurarea unei suprafefe de minimum 7 mp pentru fiecare persoand;
2. activrtatea cu publicul a operatorilor economici care desfrgoard activitatea ?n spalii inchise in
domeniul sdlilor de sport gi/sau fitness este permisdpdnd.la capacitatea maximd a spa{iului in
judelele/localitalile unde inciden{a cumulatd la 14 zile este mai micd sau egal6 cu 3/1 .000 de
locuitori, cu asigurarea unei suprafele de minimum 4 mp pentru fiecare persoand, dacd toate
persoanele sunt vaccinate impotriva virusului SARS - CoV - 2 qi pentru care au trecut 10 zile de la
frnahzarea schemei complete de vaccinare;
3. activitatea cu publicul a operatorilor economici care desftqoard activitatea in spalii inchise in
domeniul sdlilor de sport qi/sau fitness este permisd.frrd,a depdqi 50% din capacitateamaximd a

spa{iului in jude{ele/localitalile unde incidenta cumulatdla 14 zile este mai mare de 311.000 de
locuitori qi mai micd de 4/1.000 de locuitori, cu asigurarea unei suprafele de minimum 7 mp pentru
fiecare persoand;

4. activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfEqoard activitatea in spalii inchise in
domeniul sdlilor de sport qi/sau fitness este permisA ferd a depdqi 50% din capacitatea maximd a
spaliului in judelele/localitalile unde incidenla cumulatdla 14 zile este mai mare de 411.000 de
locuitori qi mai micd sau egald cu 6/1.000 de locuitori, cu asigurarea unei suprafele de minimum 7
mp pentru fiecare persoand. Participarea este permisd doar pentru persoanele care sunt vaccinate
impotriva virusului SARS - CoV - 2 qi pentru care au trecut l0 zile de la finalizarea schemei
complete de vaccinare, persoanele care prezintd, rezultatul negativ al unui test RT - PCR pentru
infeclia cu virusul SARS - CoV - 2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui
test antigen rapid pentru infecfia cu virusul SARS - CoV - 2 nu mai vechi de 48 de ore, respectiv
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persoanele care se aflI in perioada cuprinsa intre a 15 - a zi qi a I 80 - a zi ulterioarf, confirmlrii
inf'ectdrii cu virusul SARS - CoY - 2;
5. activitatea cu publicul a operatorilor economici care desftqoard activitatea in spa{ii inchise in
domeniul sdlilor de sport gi/sau fitness este permisd ftra a depaqi 50% din capacitateamaximf, a
spaliului in judelele/localitalile unde incidenfa cumulatdla 14 zile este mai mare de 61L 000 de
locuitori, cu asigurarea unei suprafele de minimum 4 mp pentru fiecare persoanf,. Participarea este
permisA doar pentru persoanele care sunt vaccinate impotriva virusului SARS - CoV - 2 gi pentru
care au trecut l0 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, respectiv persoanele care se
afl6 in perioada cuprinsd intre a 1 5 - a zi qi a 180-a zi ulterioard confirmdrii infectdrii cu virusul
SARS -CoY -2;
6. activitatea cu publicul a operatorilor economici licenfia]i in domeniul jocurilor de noroc este
permisd pAnd la capacitatea maximd a spafiului in judelele/localitalile unde incidenla cumulat d la 14
zile este mai micf, sau egald cu 3/1.000 de locuitori;
7. activitatea cu publicul a operatorilor economici licenliali in domeniul jocurilor de noroc este
permisE pAnd la 50% din capacitatea maximd a spaliului in judelele/localitalile unde incidenfa
cumulatd la 14 zile este mai mare de 3/1 .000 de locuitori qi mai micd sau egald cu 6/1.000 de
locuitori. Participarea este permisd doar pentru persoanele care sunt vaccinate impotriva virusului
SARS - CoV - 2 gi pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare,
persoanele care prezintd rezultatul negativ al unui test RT - PCR pentru infecfia cu virusul SARS -
CoV - 2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru
infecfia cu virusul SARS - CoV - 2 nu mai vechi de 48 de ore, respectiv persoanele care se afld in
perioada cuprinsd intre a 15 - a zi qi a 180 - a zi ulterioard confirmdrii infectdrii cu virusul SARS -
CoY - 2;

8. activitatea cu publicul a operatorilor economici licenlia(i in domeniul jocurilor de noroc este
permisd pdnd la 50% din capacitatea maximd a spaliului in judelele/localitdlile unde incidenla
cumulatd la 14 zile este mai mare de 6/1 .000 de locuitori. Participarea este permisd doar pentru
persoanele care sunt vaccinate impotriva virusului SARS - CoV - 2 qi pentru care au trecut l0 zlle
de la frnalizarea schemei complete de vaccinare, respectiv persoanele care se afld in perioada
cuprinsdintre a l5 - a ziqia 180 - azi ulterioardconfirmdrii infect[rii cuvirusul SARS -CoY -2;
9. se instituie obliga{ia instituliilor qi autoritdJilor publice, operatorilor economici qi profesionigtilor
de a organiza activitatea astfel incdt sd asigure, la intrarea in sediu, in mod obligatoriu, triajul
epidemiologic qi dezinfectarea obligatorie a m6inilor, atAt pentru personalul propriu, c6t gi pentru
vrzitatori, in condiliile stabilite prin ordinul comun al ministrului sandtdlii gi al ministrului afacerilor
interne, emis in temeiul art. l3 qi al art. 7l alin. (2) din Legearr.5512020, cu modificdrile qi
completdrile ulterioare;
10. se instituie obligalia desfrqurdrii activitdlii la nivelul cabinetelor stomatologice qi unitdlilor
sanitare non - COVID, in condiliile stabilite prin ordinul ministrului sandtdfii, emis in temeiul art.7l
alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificdrile qi completdrile ulterioare;
11. se instituie obligalia operatorilor economici care desfEqoard activitdli de jocuri de noroc, ingrijire
personald, primire turistic[ cu func{iuni de cazare, precum qi activitdli de lucru in birouri cu spa}ii
comune in sistem deschis de a respecta normele de prevenire stabilite prin ordinul comun al
ministrului economiei, antreprenoriatului qi turismului qi al ministrului sAn[tStii, emis in temeiul art.
71 alin. (2) din Legeanr.5512020, cu modificdrile qi completdrile ulterioare,inbazacdruia iqi pot
desfrqura activitatea;
12. operatorii economici care desfrqoard activitali de jocuri de noroc au obligalia sd respecte orarul
de lucru cu publicul gi restricliile stabilite prin hotdrdre a Comitetului Nalional pentru Situafii de
UrgenjS, la propunerea Grupului de suport tehnicoqtiinlific privind gestionarea bolilor inalt
contagioase pe teritoriul Romdniei sau a comitetului judelean/al municipiului Bucureqti pentru
situalii de urgen{d. M[surile se stabilesc pentru unitalile administrativ - teritoriale in care se constatd
o rdspAndire comunitard intensd a virusului qi/sau un numdr in creEtere al persoanelor infectate cu
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virusul SARS - CoY - 2;
13. activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfr$oard activitAfl de administrare a
piscinelor interioare este permisdftrd,a depdgi 70% dincapacitateamaximA a spafiului in
judetele/localitaflle unde incidenfa cumulatdla 14 zile este mai micd sau egal6 c;r3ll.000 de
locuitori;
14. activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfbqoard activitdli de administrare a
piscinelor interioare este permisdfrrd a depdqi 50o/o din capacitatea maximd a spafiului in
judelele/localitafle unde incidenla cumulatdla14 zile este mai mare de 3/1.000 de locuitori qi mai
micd sau egald cu 6/1.000 de locuitori. Participarea este permisd doar pentru persoanele care sunt
vaccinate impotriva virusului SARS - CoV - 2 qi pentru care au trecut l0 zile de la finalizarea
schemei complete de vaccinare, persoanele care prezintl"rezultatul negativ al unui test RT - PCR
pentru infeclia cu virusul SARS - CoV - 2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat
al unui test antigen rapid pentru infeclia cu virusul SARS - CoV - 2 rutmai vechi de 48 de ore,
respectiv persoanele care se afld in perioada cuprinsd intre a 15 - a zi qi a 180 - a zi ulterioard
confirmdrii infectdrii cu virusul SARS - CoV - 2;
15. activitatea cu publicul a operatorilor economici care desftqoarS activitdti de administrare a
piscinelor interioare este permisdlfard a depdqi 50oh din capacitatea maximd a spatiului in
judelele/localitafle unde incidenla cumulatdla14 zile este mai mare de 611.000 de locuitori.
Participarea este permisd doar pentru persoanele care sunt vaccinate impotriva virusului SARS -
CoV - 2 qi pentru care au trecut l0 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, respectiv
persoanele care se afld in perioada cuprinsd intre a 15 - a zi qi a 180 - a zi ulterioar6 confirmdrii
infectdrii cu virusul SARS - CoV - 2;
16. se instituie obligatia operatorilor economici care desfbgoard activitAf de administrare a
gtrandurilor exterioare, a piscinelor exterioare sau a sdlilor de sport/fitness de a respecta normele de
prevenire stabilite prin ordinul comun al ministrului tineretului qi sportului qi al ministrului s6n6tdtii,
emis in temeiul art.7l alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificdrile qi completdrile ulterioare;
17. se instituie obliga{ia operatorilor economici care desfrqoard activitAti de tratament balnear de a
respecta normele de prevenire stabilite prin ordinul ministrului sAnAtAIii, emis in temeiul art.7I alin.
(2) din Legeanr.5512020, cu modificdrile qi completdrile ulterioare;
18. activitatea operatorilor economici care administreazd locuri de joacd pentru copii in spalii
inchise este permisdftrd a depdqi 70o/o din capacitatea maximd a spatiului in intervalul orar 5.00 -
24,00 in judelele/localitaflle unde incidenla cumulatd,la 14 zile este mai micd sau egal6 cu 3/1.000
de locuitori;
19. activitatea operatorilor economici care administreazd locuri de joacd pentru copii in spalii
inchise este permisdfrrd, a depdqi 50% din capacitatea maximi a spaliului in intervalul orar 5.00-
24,00 in judeJele/localitdfile unde incidenfa cumulatdla14 zile este mai mare de 3/1.000 de locuitori
qi mai micd sau egal6 cu 6/1.000 de locuitori. Participarea este permis6 doar pentru persoanele care
sunt vaccinate impotriva virusului SARS - CoV - 2 qi pentru care au trecut l0 zile de la finalizarea
schemei complete de vaccinare, persoanele care prezintd,rezultatul negativ al unui test RT - PCR
pentru infeclia cu virusul SARS - CoV - 2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat
al unui test antigen rapid pentru infeclia cu virusul SARS - CoV - 2 rumai vechi de 48 de ore,
respectiv persoanele care se afl5 in perioada cuprinsd intre a 15 - azi Si a 180 - a zi ulterioard
confirmdrii infectdrii cu virusul SARS - CoY - 2;
20. activitatea operatorilor economici care administreazd locuri de joacd pentru copii in spatii
inchise este permisdfrrda depdqi 50Yo dincapacitateamaximd a spatiului in intervalul orar 5.00 -
24,00 in judeleleilocalitaflle unde incidenla cumulatdla 14 zile este mai mare de 611.000 de
locuitori. Participarea este permisd doar pentru persoanele care sunt vaccinate impotriva virusului
SARS - CoV - 2 qi pentru care au trecut l0 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare,
respectiv persoanele care se afl6 in perioada cuprins[ intre a 15 - a zi Si a 180 - a zi ulterioard
confirmdrii infectdrii cu virusul SARS - CoY - 2;
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21. activitatea operatorilor economici care administreazdsdli de jocuri este permisd,pltnd.la
capacitatea maximA a spaliului in intervalul orar 5,00 - 2,OO in judelele/localitd1ile unde inciden{a
cumulatd la 14 zile este mai micd sau egal[ cu 211.000 de locuitori, dacd toate persoanele sunt
vaccinate impotriva virusului SARS - CoV - 2 qi pentrll care au trecut 10 zile de la finalizarea
schemei complete de vaccinare;
22. activitatea operatorilor economici care administreazd sdli de jocuri este permisd fdrd a depaqi
7}Yo din capacitatea maximd a spaliului in intervalul orar 5,00 - 2,00 in jude(ele/localitdtrile unde
inciden{a cumulatd la 14 zile este mai mare de 2/1.000 de locuitori qi mai micd sau egal6 cu 3/1.000
de locuitori, dacd toate persoanele sunt vaccinate impotriva virusului SARS - CoV - 2 qi pentru care
au trecut l0 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare;
23. activitatea operatorilor economici care administreazd siii de jocuri este permisd, frrd, a depdgi
50Yo din capacitatea maximd a spaliului in intervalul orar 5,00 - 2,OO in judelele/localitdlile unde
incidenla cumulatd la 14 zile este mai mare de 3/1 .000 de locuitori qi mai micd sau egal[ cu 6/1.000
de locuitori. Participarea este permisd doar pentru persoanele care sunt vaccinate impotriva virusului
SARS - CoV - 2 qi pentru care au trecut l0 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare,
persoanele care prezintdrezultatul negativ al unui test RT - PCR pentru infeclia cu virusul SARS -
CoV - 2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru
infeclia cu virusul SARS - CoV - 2 nu mai vechi de 48 de ore, respectiv persoanele care se afld in
perioada cuprinsd intre a l5 - a zi qi a 180 - a zi ulterioard confirmdrii infectdrii cu virusul SARS -
CoY - 2;

24. activitatea operatorilor economici care administreazd sdli de jocuri este permisd, frid, a depaqi
50% din capacitatea maximd a spaliului in intervalul orar 5,00 - 24,00 in judelele/localitdlile unde
incidenta cumulatd la 74 zile este mai mare de 6/1.000 de locuitori. Participarea este permisd doar
pentru persoanele care sunt vaccinate impotriva virusului SARS - CoV - 2 qi pentru care au trecut l0
zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, respectiv persoanele care se afld in perioada
cuprinsdintreal5-aziqial80-aziulterioardconfirmdriiinfectdriicuvirusulSARS-CoV-2.

Art. 10. - in condiliile art. 5 alin. (3) lit. f.; qi ale art. 38 din Legea nr. 55/2020, cu modificarile qi
completdrile ulterioare, se stabilesc urmdtoarele mdsuri :

1. activitatea in creqe qi after - school-uri este permisd numai cu respectarea condiliilor stabilite prin
ordin comun al ministrului educafiei, al ministrului muncii qi protecliei sociale qi al ministrului
sdndtdlii, emis in temeiul art.7l alin. (2) dinLegeanr. 55/2020, cu modificdrile qi completdrile
ulterioare;
2. in cadrul unitdlilor/instituliilor de invdt[mdnt sunt permise activitalile didactice qi alte activitali
specifice, precum qi organizarea qi desft$urarea examenelor pentru elevi/studenli, cadre didactice, ?n

conditriile respectdrii mdsurilor de prevenire, stabilite prin ordin comun al ministrului educaliei qi al
ministrului sdn[tdtii, emis in temeiul arl.7l alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificdrile qi

completdrile ulterioare;
3. la aparitria a3 cazuri de infectare cu virusul SARS - CoV - 2 intr-un interval de 7 zile consecutive,
in spafiile destinate cazdrii elevilor sau studen]ilor, se instituie m[sura inchiderii clddirii pentru o
perioadd de 14 zile. Pentru elevii/studenlii care nu au posibilitatea deplasdrii la domiciliu sau o altd
localie se asigurd de c[tre unitatea/institu{ia de invdfdmdnt respons abild. cazarea in condi{ii de
carantind, precum qi mdsurile necesare pentru sprijinirea asigurdrii necesitdlilor debazd.

Art. 11. - in condiliile art. 5 alin. (3) lit. fl din Legeanr.55l202O. cu modificdrile qi completdrile
ulterioare, activitatea pielelor agroalimentare, inclusiv a pielelor volante, a tArgurilor, a bdlciurilor gi a
talciocurilor, definite potrivit afi.7 alin. (1) din Hotdrdrea Guvernului nr. 348/2004 privind exercitarea
comerfului cu produse qi servicii de piafd in unele zone publice, cu modificdrile qi completdrile ulterioare,
se desfiqoard in condiliile stabilite prin ordin comun al ministrului dezvolt[rii, lucrdrilor publice gi

administratiei, al ministrului agriculturii gi dezvoltdrii rurale, al ministrului sdndtafii qi al ministrului
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muncii qi protecliei sociale.

Art.12. - (l) in condiliile art. 5 alin. (2) lit. d) qi alin. (3) lit. f) qi art. 17 din Legea nr. 55/2020, cr"r

modificdrile qi completdrile ulterioare, pe durata stdrii de alertf,, angajatorii dispun organizarcamuncii la
domiciliu sau in regim de telemuncd, acolo unde specificlll activitdtii permite, in condiliile art. 108 - 1 l0
din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicatd, clr modificdrile qi completdrile ulterioare, precum qi
ale celor stabilite prin Legea nr. 81/2018 privind reglementarea activitAtii de telemuncd, cu modific6rile qi
completdrile ulterioare.

t2) in situafia in care nu se poate desfbqura activitatea de cdtre salariat in regim de telemuncd sau muncd
la domiciliu qi in vederea evitArii aglomerdrii transportului public, angajatorii din sistemul privat,
autoritatile qi instituliile publice centrale qi locale, indiferent de modul de finanlare qi subordonare,
precllm qi regiile autonome, societd(ile nalionale, companiile nalionale qi societdlile la care capitalul
social este delinut integral sau majoritar de stat ori de o unitate administrativ - teritoriald, avdnd un numdr
mai mare de 50 de salariali, au obligalia organizdrii programului de lucru astfel incdt personalul s6 fie
impdrfit in grupe care sd inceapf,, respectiv sd termine activitatea la o diferenfd de cel pu]in o ord.
(3) Organizarea activitd{ii la locul de muncd se va realiza cu respectarea prevederilor legale emise de
autoritAtile competente in ceea ce priveqte prevenirea contaminf,rii cu virusul SARS - CoV - 2 qi pentru
asigurarea securitdlii qi s[ndtdlii in muncd a lucrdtorilor, {inAnd cont gi de gradul de vaccinare a angaja{ilor
de la acel loc de muncd, atestat prin certificat de vaccinare impotriva virusului SARS - CoV - 2 prezentat
de salaria{ii pentru care au trecut l0 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, precum qi de
numdrul de angajali care se afld in perioada cuprinsd intre a l5 - a zi Si a 180 - a zi ulterioard confirmdrii
infectf,rii cu virusul SARS - CoV - 2 gi care delin qi prezintd angajatorului adeverin{[ eliberatd de medicul
de familie.

Art. 13. - ( 1 ) Prin incidenla cumulatd la 14 zlle se inlelege incidenfa cumulatd a cazurilor calculatd pe un
interval de 14 zile, cuprins intre a 17 - azi qi a3 - azi, anterioare datei in care aceasta se realizeazd, prin
raportare la cifra reprezentdnd suma persoanelor cu domiciliul sau reqedinfa in localitatea de referin{d,
comunicatd comitetului judelean/al municipiului Bucureqti pentru situalii de urgen!5 de cdtre Direclia
pentru Eviden{a Persoanelor qi Administrarea Bazelor de Date din cadrul Ministerului Afacerilor Interne,
prin structurile teritoriale judelene, in prima zi lucrdtoare a sdptdmdnii, la ora 16,00. Cifra comunicatd de
cdtre Direcfia pentru Eviden]a Persoanelor qi Administrarea Bazelor de Date, prin structurile teritoriale
judelene, este utilizatd ca referinld pentru ?ntreaga perioadd de timp pdnd la furnizarcaunui nou set de
date actualizate gi se transmite gi Serviciului de Telecomunicalii Speciale.
(2) Constatarea incadrarii in limitele incidentei cumulate la 14 zile, astfel cum este calculatd la alin. (l), in
vederea punerii in aplicare a mdsurilor stabilite in prezenta hotdr6re, se realizeaz[ in maximum 48 de ore
de la atingerea acestora, prin hotdrdre a comitetului judelean/al municipiului Bucuregti pentru situa(ii de
urgenld, pebaza analizelor prezentate de direcfiile de sdndtate publicd judefene, respectiv a municipiului
Bucureqti, iar mdsurile se aplicd pentru o perioadd de 14 zile, urmdnd a fi reevaluate la finalul acesteia.
(3) Direcliile de sdndtate publicd judelene, respectiv a municipiului Bucureqti calculeazb,zilnic,pentru
fiecare localitate din zona de competenfd, incidenla cumulatd a cazurilor la 74 zlle, astfel cum este
calculatd potrivit dispoziJiilor alin. (1), qi prezintd,comitetului judelean/al municipiului Bucureqti pentru
situatii de urgenfd analizarezultatd"in cel mult24 de ore de la data constatdrii atingerii limitelor stabilite
in prezenta hotdr6re.
(4) Zilnic, pebaza rezultatelor testelor persoanelor nou - confirmate, gestionate in aplicafia "corona -
forms", Serviciul de Telecomunicalii Speciale vaprezentaautomat, la ora 10,00, pe platforma
"alette.ms.ro", rezultatul calculului ratei de incidenld conform formulei prevdzute la alin. (1).

Art. 14. - (l) Atestareavaccindrii, testdrii sauvindecdrii de infec{iacuvirusul SARS - CoV -2se
reahzeazdprin intermediul certificatelor digitale ale Uniunii Europene privind COVID - 19, in
conformitate cu prevederile Ordonantei de urgentd a Guvemului nr. 68/2021 privind adoptarea unor
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mdsuri pentru punerea in aplicare a cadrului european pentru eliberarea, verificarea qi acceptarea
certificatului digital al Uniunii Europene privind COVID pentru a facilita libera circulalie pe durata
pandemiei de COVID - 19, cu modificdrile qi completf,rile ulterioare.
(2) Organizatorii/Operatorii economici care desfbqoard activit6ti potrivit prezentei anexe au obligatia de a
scana codul QR de pe certificatul digital al Uniunii Europene privind COVID - l9 folosind secfiunea
"Verificare reguli interne" din aplicalia mobild "Check DCC" pentru verificarea autenticit5{ii, valabilitalii
qi integritdlii certificatului, ftrd a se reline niciun fel de date sau informa{ii din certificatul verificat.
(i) in cazul persoanelor fizice provenite din state ale cdror autoritati nu emit certificate digitale ale
Uniunii Europene privind COVID - l9 sau documente compatibile cu aceste certificate,
organizatorii/operatorii economici care desfEqoard activitdli potrivit prezentei anexe au obliga{ia de a
verifica existenla documentelor, pe suport hdrtie sau in format electronic, care sd ateste vaccinarea,
testarea sau vindecarea de infectia cu virusul SARS - CoV - 2 a acestor persoane.
(a) Obliga{ia de a prezenta rezultatul negativ al unui test RT - PCR pentru infec}ia cu virusul SARS -
CoV - 2, nu mai vechi de 72 de ore, sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru
infec{ia cu virusul SARS - CoV - 2, nl mai vechi de 48 de ore, nu se aplicd in cazul persoanelor care au
vdrsta mai micd sau egal6 cu 12 ani.

Art. 15. - ( I ) Respectarea aplic[rii mdsurilor prevdzute la ar1. 1 pct. 1 se urmdreqte de cdtre Ministerul
Afacerilor Interne.
(2) Masurile prevdzute la art. 1 pct.2 - 7 se pun in aplicare de cdtre Ministerul Sanatalii qi Ministerul
Tineretului qi Sportului. Respectarea aplicf,rii acestor mdsuri se urmdregte de cdtre Ministerul Afacerilor
Interne.
(3) M[surile prevdzute laart.l pct. 8 - l8 se pun in aplicare de cdtre Ministerul SAnAtAfi qi Ministerul
Culturii. Respectarea aplicdrii acestor mdsuri se urmireqte de cdtre Ministerul Afacerilor Interne.
(4) Mdsura prevdzutd,laart.l pct. l9 se pune in aplicare de cdtre Ministerul SAnAtAtii qi Ministerul
Afacerilor Interne. Respectarea aplicdrii acestei mdsuri se urmdreqte de cdtre Ministerul Afacerilor
Interne.
(5 ) Respectarea aplicdrii mdsurilor prevdzute la art. I pct. 20 se urmdreqte de cdtre Ministerul Afacerilor
Interne.
(6) Mdsura prevdzutdlaart.l pct.21 -24 se pune in aplicare de cdtre Ministerul SAnAtAlii qi, dup6 caz,de
Ministerul Tineretului gi Sportului, Ministerul Mediului, Apelor gi Padurilor sau Ministerul Agriculturii gi
Dezvoltdrii Rurale. Respectarea aplicdrii acestei mdsuri se urmdreqte de cdtre Ministerul Afacerilor
Interne.
(7) Respectarea aplicdrii mdsurilor prevdzute la art. 1 pct.25 - 45 qi 49 se urmdregte de cdtre Ministerul
Afacerilor Interne.
(8) Mdsura prevdzltd,la art. I pct. 46 - 48 se urmdreqte de cdtre Ministerul Afacerilor Interne.
(9) Respectarea aplicdrii mdsurilor prevdzute la afi.2 se urmdreqte de cdtre Ministerul Afacerilor Interne.
(10) Respectareaaplicarii mdsurii prevdzute laart.3 se urmdreqte de cdtre Ministerul SdndtAfli $i
Ministerul Afacerilor Interne.
(l I ) Respectarea aplicarii mdsurilor prevdzute la arl.4 se urmdregte de cdtre Ministerul Transporturilor qi
Infrastructurii qi Ministerul Afacerilor Interne.
( l2) Masura prevdzutd,la art. 5 se pune in aplicare de cdtre Ministerul Afacerilor Interne.
( I 3 ) M6sura prevdzutd,la art. 6 pct. 9 se pune in aplicare de cdtre Ministerul SAnatAtii, Ministerul
Economiei, Antreprenoriatului qi Turismului qi Autoritatea Nalionald Sanitard Veterinard gi pentru
Siguran[a Alimentelor. Respectarea aplicdrii mdsurilor prevdzute laart.6 se urmireqte de cdtre Ministerul
Muncii qi Protecliei Sociale qi Ministerul Afacerilor Interne.
( 14) Respectarea aplicdrii mdsurilor prevdzute la afi.7 se urmdregte de cdtre Ministerul Muncii qi

Protec{iei Sociale.
( I 5) Masurile prevdzute la art.8 se pun in aplicare de cdtre Ministerul Transporturilor qi Infrastructurii,
Ministerul Afacerilor Interne gi Ministerul Sdndtdlii. Respectarea aplicdrii acestor mdsuri se urmdreqte de
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cdtre Ministerul Muncii gi Protec{iei Sociale Ei Ministerul Afacerilor Interne.
(l(r) Respectarea aplicdrii mdsurilor preydzute la art. 9 pct. I - 5,12 qi 17 - 24 se urmdreqte de cdtre
Ministerul Muncii qi Protecliei Sociale Ei Ministerul Afacerilor Interne.
(17) M[surile prevdzute la art. 9 pct. 6 - 8 se pun in aplicare de cdtre Ministerul SAnAtAili qi Ministerul
Afacerilor Interne. Respectarea aplicdrii acestor mdsuri se urmdreqte de cdtre Ministerul Muncii gi

Protecliei Sociale qi Ministerul Afacerilor Interne.
( ltt) Masurile prevdzute la art. 9 pct. 9, 10 qi l6 se pun in aplicare de cdtre Ministerul S[nata]ii.
Respectarea aplicdrii acestor mdsuri se urmdregte de cdtre Ministerul Muncii gi Protecliei Sociale qi
Ministerul Afacerilor Interne.
(19) Mdsurile prevdzute la art. 9 pct. 11 se pun in aplicare de cdtre Ministerul Economiei,
Antreprenoriatului qi Turismului qi Ministerul Sdndtatii. Respectarea aplicdrii mdsurilor prevdzute la art. 9
pct. l1 se urmdreqte de cdtre Ministerul Muncii qi Protecliei Sociale qi Ministerul Afacerilor Interne.
(20) Masurile prevdzute la art. 9 pct. 13 - l5 se pun in aplicare de cdtre Ministerul Tineretului qi Sportului
qi Ministerul SanatSlii. Respectarea aplicdrii acestor mdsuri se urmdreqte de cdtre Ministerul Muncii qi

Protecliei Sociale gi Ministerul Afacerilor Interne.
(2 I ) Masurile prevdzute la art. l0 se pun in aplicare de cdtre Ministerul Educafiei qi Ministerul Sandta{ii.
Respectarea aplicdrii acestor mdsuri se urmdregte de cdtre Ministerul Muncii qi Protecliei Sociale qi
Ministerul Afacerilor Interne.
(22) Respectarea aplicdrii mdsurilor prev[zute la art. 1 1 se urmdreqte de cdtre Ministerul Muncii qi

Protec{iei Sociale qi Ministerul Afacerilor Interne.
(23) Mdsurile prevdzute la art. 12 se pun in aplicare de cdtre Ministerul Muncii qi Protec{iei Sociale.
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