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GUVERNUL ROMANIEI

hotArare
pentru modificarea si compfetarea anexelor nr. 2 si 3 la Hotararea Guvernutui nr. 730/2021
privind prelungirea starii de alerta pe teritoriul Romaniei Tncepand cu data de 12 iulie 2021,
precum si stabilirea masurilor care se aplica pe durata acesteia
pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19
Tinand seama de masurile adoptate prin Hotararea Comitetului National pentru Situatii de Urgenta nr. 50/2021 privind
propunerea adoptarii unor masuri de relaxare tn contextul evolutiei pandemiei de COVID-19,
avand in vedere „Analiza factorilor de risc.privind managementui situatiei de urgenta generate de virusui SARS-CoV-2 pe
teritoriul Romaniei la data de 22.07.2021”, document Tntocmit la nivelul Centrului National de Conducere si Coordonare a
Interventiei, in conformitate cu dispozitiile art. 3 alin. (4) din Legea nr. 55/2020 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea
efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificarile si completarile ulterioare,
tn temeiul art. 108 din Constitupa Romaniei, republicata,
Guvemul Romaniei adopta prezenta hotarare.
Art. I. — Anexele nr. 2 si 3 la Hotararea Guvemului
nr. 730/2021 privind prelungirea starii de alerta pe teritoriul
Romaniei Tncepand cu data de 12 iulie 2021, precum si stabilirea
masurilor care se aplica pe durata acesteia pentru prevenirea
si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, publicata tn
MonitoruJ Oficial al Romaniei, Fartea I, nr. 682 din 9 iulie 2021,
se modifica si se compieteaza dupa cum urmeaza:
1. La anexa nr. 2, articolu! 4 se modifica si va avea
urmatorul cuprins:
„Art. 4. — (1) In conditiile art. 5 alin. (2) lit. d) din Legea
nr. 55/2020, cu modificarile si completarile ulterioare, este
permisa partidparea la una dintre activitatile prevazute Tn anexa
nr. 3 art. 1 pet. 3, 4, 10—12 numai persoanelor care se afla Tn
una dintre urmatoarele situatii:
a) sunt vaednate Tmpotriva vimsului SARS-CoV-2 si au tre cut
10 ziie de la finalizarea schemei complete de vaednare;
b) prezinta rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru
infectia cu virusui SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore;
c) prezinta rezultatul negativ certificat al unui test antigen
rapid pentru infectia cu virusui SARS-CoV-2 nu mai vechi de
24 de ore;
d) se afla Tn perioada cuprinsa Tntre a 15-a zi §i a 180-a zi
ulterioara confirmarii infectarii cu SARS-CoV-2.
(2) In conditiile art. 5 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 55/2020, cu
modificarile si completarile ulterioare, este permisa partidparea
la una dintre activitatile prevazute Tn anexa nr. 3 art. 1 pet. 5 si 13
numai persoanelor care sunt vaccinate Tmpotriva vimsului
SARS-CoV-2 si pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea
schemei complete de vaccinare.
(3) Persoanele fizice sunt obligate sa faca dovada situatiilor
prevazute la alin. (1) si (2) prin prezentarea documentelor pe
suport hartie sau Tn format electronic."
2. La anexa nr. 3, articolu! 1 se modifica si va avea
urmatorul cuprins:
,Art. 1. — In conditiile art. 5 alin. (3) lit. a) din Legea
nr. 55/2020 privind unele masuri pentru prevenirea si
combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificarile
si completarile ulterioare, se stabilesc urmatoarele masuri:
1. pentru prevenirea raspandirii infectiilor cu virusui
SARS-CoV-2 sunt interzise organizarea si desfasurarea de
mitinguri, demonstratii, procesiuni, concerte sau alte tipuri de
Tntruniri Tn spatii deschise, precum $i a Tntruniriior de natura
activitatilor culturale, stiintifice, artistice, sportive sau de
divertisment Tn spatii Tnchise, cu exceptia celor organizate si
desfasurate potrivit pet. 2—34;

2. activitatile de pregatire fizica Tn cadrul structuriior si bazeior
sportive, definite conform Legii educatiei fizice si sportuiui
nr. 69/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, constand
Tn cantonamente, antrenamente si competitii sportive organizate
pe teritoriul Romaniei, pot fi desfasurate numai Tn conditiile
stabilite prin ordinul comun a! ministrului tineretului si sportuiui si
al ministrului sanatatii, emis Tn temeiul art. 43 si al art. 71 alin. (2)
din Legea nr. 55/2020, cu modificarile si completarile ulterioare;
3. Tn spatiile Tnchise sau deschise, competitiile sport/ve se
pot desfasura pe teritoriul Romaniei cu partidparea spectatoriior
pana la 50% din capacitatea maxima a spa^iuiui, cu asigurarea
unei distante de minimum 1 metru Tntre persoane, daca
inddenta cumuiata la 14 zile Tn judeVlocalitate este mai mare
de 2/1.000 de locuitori si mai mica sau egala cu 3/1.000 de
locuitori. Partidparea este permisa doar pentru persoanele care
sunt vaednate Tmpotriva virusuiui SARS-CoV-2 si pentru care
au trecut 10 ziie de la finalizarea schemei complete de
vaccinare, persoanele care prezinta rezultatul negativ al unui
test RT-PCR pentru infectia cu virusui SARS-CoV-2 nu mai
vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test
antigen rapid pentru infectia cu virusui SARS-CoV-2 nu mai
vechi de 24 de ore, respectiv persoanele care se afla Tn
perioada cuprinsa Tntre a 15-a zi si a 180-a zi ulterioara
confirmarii infectarii cu virusui SARS-CoV-2, Tn conditiile slabilite
prin ordinul comun al ministrului tineretului si sportuiui si al
ministrului sanatatii, emis Tn temeiul art. 43 si al art. 71 alin. (2)
din Legea nr. 55/2020, cu modificarile si completarile ulterioare;
4. Tn spatiile Tnchise sau deschise, competitiile sportive se
pot desfasura pe teritoriul Romaniei cu partidparea spectatoriior
pana la 75% din capacitatea maxima a spatiului, cu asigurarea
unei distante de minimum 1 metru Tntre persoane, daca
inddenta cumuiata la 14 ziie Tn judeVlocaiitate este mai mica
sau egala cu 2/1.000 de locuitori. Partidparea este permisa doar
pentru persoanele care sunt vaccinate Tmpotriva virusuiui
SARS-CoV-2 st pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea
schemei complete de vaccinare, persoanele care prezinta
rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infectia cu virusui
SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ
certificat al unui test antigen rapid pentru infectia cu virusui
SARS-CoV-2 nu mai vechi de 24 de ore, respectiv persoanele
care se afla Tn perioada cuprinsa Tntre a 15-a zi si a 180-a zi
ulterioara confirmarii infectarii cu virusui SARS-CoV-2, Tn
conditiile stabilite prin ordinul comun al ministrului tineretului si
sportuiui si al ministrului sanatatii, emis Tn temeiul art. 43 si al
art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificarile si
completarile ulterioare;
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5. Tn spatiile Inchise sau deschlse competitiile sportive se pot
desfasura pe teritoriui Romaniei cu participarea spectatorilor
pana la capacitatea maxima a spatiului. Participarea este
permisa dear pentru persoanele care sunt vaccinate Tmpotriva
virusului SARS-CoV-2 si pentru care au trecut 10 zile de la
finalizarea schemei complete de vaccinare, Tn conditiiie stabilite
prin ordinul comun al ministrului tineretului si sportului si a!
ministrului sanatatii, emis Tn temeiul art. 43 si al art. 71 alin’. (2)
din Legea nr. 55/2020, cu modificariie si compietarile ulterioare;
6. Tn conditiiie pet. 2 se permite desfasurarea de catre
sportivii profesionisti, legitimati si/sau de performanta a
activitatilor de pregStire fizica Tn bazine acoperite sau aflate Tn
aer liber, iar activitatile de pregatire fizica Tn spatii Tnchise sunt
permise Tn conditiiie stabilite prin ordinul comun al ministrului
tineretului si sportului si al ministrului sanatatii, emism temeiul
art. 43 si al art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificariie
si compietarile ulterioare;
7. activitatile institutiilor muzeale, bibliotecilor, librariilor,
cinematografelor, studiourilor de productie de film si
audiovizuala, institutiilor de spectacole si/sau concerte, scolilor
populare, de arta si de meserii, precum si evenimentele culturale
Tn aer liber se pot desfasura numai Tn conditiiie stabilite prin
ordinul comun al ministrului culturii si al ministrului sanatatii,
emis Tn temeiul art. 44 si al art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020,
cu modificariie si compietarile ulterioare;
8. Tn conditiiie pet. 7, organizarea si desfasurarea activitatii Tn
cadrul cinematografelor, institutiilor de spectacole si/sau
concerte sunt permise cu participarea publicului pana la 70%
din capacitatea maxima a spatiului si cu purtarea mastii de
protectie, daca incidenta cumulate la 14 zile Tn judet/localitate
este mai mica sau egala cu 3/1.000 de iocuitori, si sunt interzise
la depasirea incidentei de 3/1.000 de Iocuitori;
9. Tn conditiiie pet. 7, organizarea si desfasurarea activitatii
institutiilor publice sau private de cultura care administreaza
spatii special destinate activitatilor cultural artistice Tn aer liber se
pot realiza cu participarea a cel mult 1.000 de persoane pe
scaune, cu asigurarea unei suprafete minima de 4 mp pentru
fiecare persoana si cu respectarea normelor de proteefie
sanitara;
10. Tn condipile pet. 7, la nivelul judetelor/localitatiior unde
incidenta cumuiata la 14 zile este mai mica sau egala cu
3/1.000 de Iocuitori, organizarea si desfasurarea spectacolelor
de tipul drive-in sunt permise numai daca ocupantii unui
autovehicut sunt membrii aceieiasi familii sau reprezinta grupuri
de pana la 4 persoane. Participarea este permisa doar pentru
persoanele care sunt vaccinate Tmpotriva virusului SARS-CoV-2
si pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei
complete de vaccinare, persoanele care prezinta rezultatul
negativ al unui test RT-PCR pentru infectia cu virusul SARSCoV-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 24 de ore, respectiv persoanele care se afla Tn
perioada cuprinsa Tntre a 15-a zi si a 180-a zi ulterioara
confirmarii infectarii cu virusul SARS-CoV-2, Tn conditiiie stabilite
prin ordinul comun al ministrului culturii si al ministrului sanatatii,
emis Tn temeiul art. 44 si al art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020,
cu modificariie si compietarile ulterioare. Activitatile sunt
interzise la nivelul judeteior/localitafiior unde incidenta cumuiata
la 14 zile este mai mare de 3/1.000 de Iocuitori;
11. Tn conditiiie pet. 7, la nivelul judetelor/localitatiior unde
incidenta cumuiata la 14 zile este mai mare de 2/1.000 de
Iocuitori si mai mica sau egala cu 3/1.000 de Iocuitori,
organizarea si desfasurarea Tn aer liber a spectacolelor,
concerteior, festivalurilor publice si private sau a altor
evenimente culturale sunt permise numai cu participarea a cel
mult 2.500 de spectatori si cu purtarea mastii de protectie.
Participarea este permisa doar pentru persoanele care sunt
vaccinate Tmpotriva virusului SARS-CoV-2 si pentru care au
trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare,
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persoanele care prezinta rezultatul 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 24 de
ore, respectiv persoanele care se afla Tn perioada cuprinsa Tntre
a 15-a zi si a 180-a zi ulterioara confirmarii infectarii cu virusul
SARS-CoV-2, Tn conditiiie stabilite prin ordinul comun al
ministrului culturii si al ministrului sanatatii, emis Tn temeiul
art. 44 si al art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificariie
si compietarile ulterioare. Activitatile sunt interzise la nivelul
judetelor/localitatiior unde incidenta cumuiata la 14 zile este mai
mare de 3/1.000 de Iocuitori;
12. Tn conditiiie pet. 7, la nivelul judetelor/localitatiior unde
incidenta cumuiata la 14 zile este mai mica sau egala cu
2/1.000 de Iocuitori, organizarea si desfasurarea Tn aer liber a
spectacolelor, concerteior, festivalurilor publice si private sau a
altor evenimente culturale sunt permise cu participarea a cel
mult 75.000 de spectatori si cu purtarea mastii de protectie.
Participarea este permisa doar pentru persoanele care sunt
vaccinate Tmpotriva virusului SARS-CoV-2 si pentru care au
trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare,
persoanele care prezinta rezultatul 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
24 de ore, respectiv persoanele care se afla Tn perioada
cuprinsa Tntre a 15-a zi si a 180-a zi ulterioara confirmarii
infectarii cu virusul SARS-CoV-2, Tn conditiiie stabilite prin
ordinul comun ai ministrului culturii si al ministrului sanatatii,
emis Tn temeiul art. 44 si al art. 71 alin. (2) din Legea
nr. 55/2020, cu modificariie si compietarile ulterioare;
13. Tn conditiiie pet. 7, la nivelul judetelor/localitatiior,
organizarea si desfasurarea Tn aer liber a spectacolelor,
concerteior, festivalurilor publice si private sau a altor
evenimente culturale sunt permise cu un numar mai mare de
2.500 de spectatori. Participarea este permisa doar pentru
persoanele care sunt vaccinate Tmpotriva virusului SARS-CoV-2
si pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei
complete de vaccinare;
14. activitatea cultelor religioase, inclusiv slujbele si
rugaciunile colective, se desfasoara Tn interioml si/sau Tn afara
lacasurilor de cult, cu respectarea regulilor de protectie sanitara,
stabilite prin ordinul comun al ministrului sanatatii si ai ministrului
afacerilor interne, emis Tn temeiul art. 45 si al art. 71 alin. (2) din
Legea nr. 55/2020, cu modificariie si compietarile ulterioare;
15. Tn conditiiie pet. 14, pentru prevenirea raspandirii
infectiilor cu virusul SARS-CoV-2, organizarea de procesiuni
si/sau pelerinaje religioase este permisa numai cu respectarea
regulilor de protectie sanitara, stabilite prin ordinul comun al
ministrului sanatatii si al Secretariatului de Stat pentru Culte;
16. se interzic activitatile recreative si sportive desfasurate
Tn aer liber, cu exceptia celor care se desfasoara Tn
judetele/localitatile unde incidenta cumuiata la 14 zile este mai
mica sau egala cu 2/1.000 de Iocuitori, cu participarea a cel mult
50 de persoane care nu loeuiese Tmpreuna, stabilite prin ordin
comun al ministrului sanatatii, dupa caz, cu ministrul tineretului
si sportului, ministrul mediului, apelorsi padurilor sau ministrul
agriculturii si dezvoltarii rurale;
17. se interzic activitatile recreative si sportve desfasurate
Tn aer liber, cu exceptia celor care se desfasoara Tn
judetele/localitatile unde incidenta cumuiata la 14 zile este mai
mare de 2/1.000 de Iocuitori si mai mica sau egala cu 3/1.000 de
Iocuitori, cu participarea a cel mult 30 de persoane care nu
loeuiese Tmpreuna, stabilite prin ordin comun al ministrului
sanatatii, dupa caz, cu ministrul tineretului si sportului, ministrul
mediului, apeior si padurilor sau ministrul agriculturii si
dezvoltarii rurale. Activitatile sunt interzise la nivelul
judetelor/localitatiior unde incidenta cumuiata la 14 zile este mai
mare de 3/1.000 de Iocuitori;
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18. se permite organizarea de evenimente private (nunti,
botezuri, mese festive etc.) cu un numar de participant! de
maximum 200 de persoane Tn exterior sau de maximum 150 de
persoane Tn interior Tn judetele/localitatiie unde incidenta
cumulata ia 14 zile este mai mica sau egala cu
2/1.000 de locuitori, cu respectarea normelor de protectie
sanitara. La stebilirea numaruiui de persoane Tn exterior $i/sau
Tn interior nu sunt luate Tn calcul persoaneie care au varsta mai
mica de 16 ani;
19. se permite organizarea de evenimente private (nunti,
botezuri, mese festive etc.) cu un numar de participanti de
maximum 150 de persoane Tn exterior sau de maximum 100 de
persoane Tn interior Tn judetele/localitajile unde incidenta
cumulata la 14 zile este mai mare de 2/1.000 de locuitori si mai
mica sau egala cu 3/1.000 de locuitori, cu respectarea normelor
de protectie sanitara. La stabilirea numaruiui de persoane Tn
exterior si/sau Tn interior nu sunt luate Tn calcul persoaneie care
au varsta mai mica de 16 ani. Activita^ile sunt interzise ia nivelul
judetelor/localitatiior unde incidenta cumulata la 14 zile este mai
mare de 3/1.000 de locuitori;
20. se permite organizarea de evenimente private (nunfi,
botezuri) cu un numar de participanti de maximum 400 de
persoane Tn interior si cu asigurarea unei suprafete de minimum
2 mp pentru fiecare persoana Tn judetele/localitatiie unde
incidenta cumulata ia 14 zile este mai mica sau egala cu
2/1.000 de tocuitori. Participarea este permisa doar pentru
persoaneie care sunt vaccinate Tmpotriva virusului SARS-CoV-2 si
pentru care au trecut 10 zile de ia finalizarea scheme! complete
de vaccinare, persoaneie care prezinta rezultatul negativ a! 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
24 de ore, respectiv persoaneie care se afia Tn perioada
cuprinsa Tntre a 15-a zi si a 180-a zi ulterioara confirmarii
infectarii cu virusul SARS-CoV-2;
21. se permite organizarea de evenimente private (nunti,
botezuri) cu un numar de participanti de maximum 300 de
persoane Tn interior si cu asigurarea unei suprafete de minimum
2 mp pentru fiecare persoana Tn judetele/localitatiie unde
incidenta cumulata fa 14 zile este mai mare de 2/1.000 de
locuitori $i mai mica sau egala cu 3/1.000 de locuitori.
Participarea este permisa doar pentru persoaneie care sunt
vaccinate Tmpotriva virusului SARS-CoV-2 si pentru care au
trecut 10 zile de fa finalizarea scheme! complete de vaccinare,
persoaneie care prezinta rezultatul 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 24 de
ore, respectiv persoaneie care se afla Tn perioada cuprinsa Tntre
a 15-a zi si a 180-a zi ulterioara confimnarii infectarii cu virusul
SARS-CoV-2;
22. se permite organizarea de evenimente private (nunti,
botezuri) pana la capacitatea maxima a spatiului Tn exterior Tn
judetele/localitatiie unde incidenta cumulata la 14 zile este mai
mica sau egala cu 3/1.000 de locuitori, cu asigurarea unei
suprafete de minimum 2 mp pentru fiecare persoana, daca toate
persoaneie sunt vaccinate Tmpotriva virusului SARS-CoV-2 si
pentru care au trecut 10 zile de !a finalizarea schemei complete
de vaccinare, prezinta rezultatul 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 24 de
ore sau se afla Tn perioada cuprinsa Tntre a 15-a zi ?i a 180-a zi
ulterioara confirmarii infectarii cu virusul SARS-CoV-2;
23. se permite organizarea de evenimente private (nunti
botezuri), cum ar fi, fara a se limita la acestea, Tn saloane
camine cultural, restaurante, baruri, cafenele, sali/corturi de
evenimente, pana ia capadtatea maxima a spatiului Tn interior Tn

judetele/localitatiie unde incidenta cumulata la 14 zile este mai
mica sau egala cu 3/1.000 de locuitori, cu asigurarea unei
suprafete de minimum 2 mp pentru fiecare persoana, daca toate
persoaneie sunt vaccinate Tmpotriva virusului SARS-CoV-2 si
pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete
de vacdnare;
24. se permite organizarea de evenimente private aferente
meselor festive, cum arfi,fara a se limita la acestea, Tn saloane.
camine culturale, restaurante, baruri, cafenele, sali/corturi de
evenimente, pana la capacitatea maxima a spatiului in exterior
sau Tn interior Tn judetele/localitatiie unde incidenta cumulata la
14 zile este mai mica sau egala cu 3/1.000 de locuitori, cu
asigurarea unei suprafete de minimum 2 mp pentru fiecare
persoana, daca toate persoaneie sunt vaccinate impotriva
virusului SARS-CoV-2 si pentru care au trecut 10 zile de la
finalizarea schemei complete de vaccinare;
25. se permite organizarea de cursuri de instruire si
workshopuri pentru adulti, inclusiv cele organizate pentru
implementarea proiectelor fmantate din fonduri europene, cu un
numar de participanti de maximum 250 de persoane Tn interior
si de maximum 300 de persoane Tn exterior, cu asigurarea unei
suprafete de minimum 2 mp pentru fiecare persoana, cu
purtarea ma^tii de protectie si cu respectarea normelor de
sanatate publica stabilite Tn ordinul ministrului sanatatii, daca
incidenta cumulata la 14 zile Tn judet/iocalitate este mai mica
sau egala cu 2/1.000 de locuitori;
26. se permite organizarea de cursuri de instruire si
workshopuri pentru adulti, inclusiv cele organizate pentru
implementarea proiectelor finantate din fonduri europene, cu un
numar de participanti de maximum 150 de persoane Tn interior si
de maximum 200 de persoane Tn exterior, cu asigurarea unei
suprafete de minimum 2 mp pentru fiecare persoana, cu purtarea
mastii de protectie si cu respectarea normelor de sanatate
publica stabilite Tn ordinul ministrului sanatatii, daca incidenta
cumulata ia 14 zile Tn judet/iocalitate este mai mare de
2/1.000 de locuitori si mai mica sau egala cu 3/1.000 de locuitori;
27. se permite organizarea de cursuri de instruire si
workshopuri pentru adulti, inclusiv cele organizate pentru
implementarea proiectelor finantate din fonduri europene cu un
numar de participanti mai mare de 250 de persoane Tn interior
si mai mare de 300 de persoane Tn exterior, cu asigurarea unei
suprafete de minimum 2 mp pentru fiecare persoana, daca toate
persoaneie sunt vaccinate Tmpotriva virusului SARS-CoV-2 si
pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete
de vaccinare;
28. se permite organizarea de conferinte cu un numar de
participanti de maximum 300 de persoane Tn interior, cu
asigurarea unei suprafete de minimum 2 mp pentru fiecare
persoana, cu purtarea mastii de protectie si cu respectarea
normelor de sanatate pubiica stabilite Tn ordinul ministrului
sanatatii, daca incidenta cumulata la 14 zile Tn judet/iocalitate
este mai mica sau egala cu 2/1.000 de locuitori;
29. se permite organizarea de conferinte cu un numar de
participanti de maximum 150 de persoane Tn interior, cu
asigurarea unei suprafete de minimum 2 mp pentru fiecare
persoana, cu purtarea mastii de protectie si cu respectarea
normelor de sanatate publica stabilite Tn ordinul ministrului
sanatatii, daca incidenta cumulata la 14 zile Tn judet/iocalitate
este mai mare de 2/1.000 de locuitori si mai mica sau egala
cu 3/1.000 de locuitori;
30. se permite organizarea de conferinte cu un numar de
partidpanti mai mare de 300 de persoane Tn interior, cu
asigurarea unei suprafete de 2 mp pentru fiecare persoana,
dac§ toate persoaneie sunt vaccinate impotriva virusului
SARS-CoV-2 si pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea
schemei complete de vaccinare;
31. se permit organizarea si desfasurarea de catre institutiiie
cu atributii in domeniul apararii nationale, ordinii si sigurantei
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publice, in aer liber, a activitatilor specifice, sub supravegherea
unui medic epidemiolog;
32. se permit organizarea si desfasurarea activitatilor
specifice din domeniul diplomatic, indusiv la sediile misiuriilor
dipiomatice si oficiilor consuiare acreditate in Romania, astfei
incat sa fie asigurate o suprafata de minimum 4 mp pentru
fiecare persoana participanta si respectarea regulilor de
protectie sanitara;
33. se permite, in conditiile Legii nr. 60/1991 privind
organizarea si desfasurarea adunarilor publice, republicata,
organizarea de mitinguri si demonstratii cu un numar de
participanti de maximum 500 de persoane, daca incidenta
cumulate la 14 zile in judet/locaiitate este mai mica sau egala
cu 2/1.000 de iocuitori si cu un numar de maximum 100 de
persoane, daca incidenta cumulata la 14 zile in judet/locaiitate
este mai mare de 2/1.000 de Iocuitori si mai mica sau egala
cu 3/1.000 de Iocuitori si cu respectarea urmatoarelor masuri:
a) purtarea mastii de protectie, astfei incat sa acopere nasul
si gura, de catre toti participantii;
b) dezinfectarea obligatorie a mainilor, pentru toate persoanele
care sosesc in spatiul in care se desfasoara mitingul sau
demonstratia;
c) mentinerea distantei fizice de minimum 1 metru intre
participanti si asigurarea unei suprafete de minimum
4 mp/persoana, acoio unde este posibil;
d) dezinfectarea mainilor persoanelor care distribuie
eventuale materials pe perioada desfasurarii mitingului sau a
demonstratiei;
e) aplicarea regulilor de igiena colectiva si individuals pentru
prevenirea contaminarii si limitarea raspandirii virusului
SARS-CoV-2;
34. se permite desfasurarea activitatilor de prevenire si
combatere a pestei porcine africane prin vanatori colective la
care pot participa cel mult 20 de persoane.”
3. La anexa nr. 3 articolul 5 punctul 2, liters c) se abroga.
4. La anexa nr. 3 articolul 6, punctui 7 se modifies si
va avea urmatorul cuprins:
„7. activitatea in baruri, ciuburi si discoteci este permisa fara a
depasi 70% din capacitatea maxima a spatiului in intervalul orar
5,00—2,00 in judetele/localitatile unde incidenta cumulata la
14 zile este mai mare de 2/1.000 de Iocuitori si mai mica sau
egala cu 3/1.000 de Iocuitori, daca toate persoanele sunt
vaccinate impotriva virusului SARS-CoV-2 si pentru care au trecut
10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare.
Activitatile sunt interzise la nivelui judetelor/localitatilor unde
incidenta cumulata la 14 zile este mai mare de 3/1.000 de
Iocuitori;".
5. La anexa nr. 3 articolul 6, dupa punctul 7 se introduce
un nou punct, punctul 8, cu urmatorul cuprins:
„8. activitatea in baruri, ciuburi si discoteci este permisa pana
la capacitatea maxima a spatiului in intervalul orar 5,00—2,00 in
judetele/localitatile unde incidenta cumulata la 14 zile este mai
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mica sau egala cu 2/1.000 de Iocuitori, daca toate persoanele
sunt vaccinate impotriva virusului SARS-CoV-2 si pentru care
au trecut 10 zile de fa finalizarea schemei complete de
vaccinare.”
6. La anexa nr. 3 articolul 9, punctul 14 se modifica si
va avea urmatorul cuprins:
„14. activitatea operatorilor economici care administreaza saii
de jocuri este permisa fara a depasi 70% din capadtatea
maxima a spatiului in intervalul orar 5,00—2,00 in
judetele/localitatile unde incidenta cumulata la 14 zi\e este mai
mare de 2/1.000 de Iocuitori si mai mica sau egala cu 3/1.000 de
Iocuitori, daca toate persoanele sunt vaccinate Impotriva
virusului SARS-CoV-2 si pentru care au trecut 10 zile de la
finalizarea schemei complete de vaccinare;”.
7. La anexa nr. 3 articolul 9, dupa punctul 14 se introduce
un nou punct, punctui'15, cu urmatorul cuprins:
„15. activitatea operatorilor economici care administreaza sail
de jocuri este permisa pana la capadtatea maxima a spatiului In
intervalul orar 5,00—2,00 In judetele/localitatile unde incidenta
cumulata la 14 zile este mai mica sau egala cu 2/1.000 de
iocuitori, daca toate persoanele sunt vaccinate impotriva
virusului SARS-CoV-2 si pentru care au trecut 10 zile de la
finalizarea schemei complete de vaednare.”
8. La anexa nr. 3 articolul 14, alineateie (3)—(8) si (16) se
modifica si vor avea urmatorul cuprins:
„(3) Masurile prevazute la art. 1 pet. 7—13 se pun In aplicare
de catre Ministerul Sanatatii si Ministerul Culturii. Respectarea
aplicarii acestor masuri se urmareste de catre Ministerul
Afacerilor Interne.
(4) Masura prevazuta la art. 1 pet. 14 se pune In aplicare de
catre Ministerul Sanatatii si Ministerul Afacerilor Interne.
Respectarea aplicarii acestei masuri se urmareste de catre
Ministerul Afacerilor Interne.
(5) Respectarea aplicarii masurilor prevazute la art. 1 pet. 15
se urmareste de catre Ministerul Afacerilor Interne.
(6) Masura prevazuta la art. 1 pet. 16 si 17 se pune In
aplicare de catre Ministerul Sanatatii si, dupa caz, de Ministerul
Tineretului si Sportului, Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor
sau Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale. Respectarea
aplicarii acestei masuri se urmareste de catre Ministerul
Afacerilor Interne.
(7) Respectarea aplicarii masurilor prevazute la art. 1
pet. 18—32 si 34 se urmareste de catre Ministerul Afacerilor
Interne.
(8) Masura prevazuta la art. 1 pet. 33 se urmareste de catre
Ministerul Afacerilor Interne.
(16) Respectarea aplicarii masurilor prevazute la art. 9
pet. 1—4, 9 si 12—15 se urmareste de catre Ministerul Muncii
si Protectiei Sociaie si Ministerul Afacerilor Interne.”
Art. li. — Prezenta hotarare intra In vlgoare la data de
1 august 2021.
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