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HOTARARI ALE

GUVERNULUI

ROMANIEI

GUVERNUL ROMANIEI

hotArAre
pentru modificarea anexelor nr. 2 $i 3 la Hotararea Guvernului nr. 932/2021
privind prelungirea starii de alerta pe teritoriul Romaniei incepand cu data de 10 septembrie 2021,
precum si stabilirea masurilor care se aplica pe durata acesteia
pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19
Tinand seama de mSsurile adoptate prin Hotararea Comitetului National pentru Situatii de Urgent^ nr. 76/2021 privind
stabilirea unor m^suri necesar a fi aplicate tn contextul pandemiei de COVID-19 $i pentru aprobarea major£rii cantititylor stocurilor
de urgent medicala cu produse, materials $i echipamente sanitare necesare tn procesul de vaccinare a populate! Tmpotriva
virusului SARS-CoV-2,
avSnd in vedere ..Analiza factorilor de rise privind managementul situa|iei de urgent generata de virusul SARS-CoV-2
pe teritoriul Romaniei la data de 30.09.2021”, document mtocmit la nivelul Centrului National de Coordonare $i Conducere a
Interventiei, Tn conformitate cu dispoztyile art. 3 alin. (4) din Legea nr. 55/2020 privind unele masuri pentru prevenirea si
combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modific^rile $i completSrile ulterioare,
Tn temeiul art. 108 din Constitujia Romaniei, republicata,
Guvernul Romaniei adopts prezenta hotardre.
Articol unic. —Anexele nr. 2 $i 3 la HotSrarea Guvernului
nr. 932/2021 privind prelungirea stSrii de alerts pe teritoriul
Romaniei TncepSnd cu data de 10 septembrie 2021, precum $i
stabilirea mSsurilor care se aplicS pe durata acesteia pentru
prevenirea §i combaterea efectelor pandemiei de COVID-19,
publicatS Tn Monitorul Oficial a! Romaniei, Partea I, nr. 866 din
9 septembrie 2021, cu modificSrile §i completSrile ulterioare, se
modifies dupS cum urmeazS:
1. La anexa nr. 2, articolul 4 va avea urmatorui cuprins:
„Art. 4. — (1) In conditiile art. 5 alin. (2) lit. d) din Legea
nr. 55/2020, cu modificSrile si completSrile ulterioare, este
permisS participarea la una dintre activitS^ile prevSzute Tn anexa
nr. 3 art. 1 pet. 3—5, 10, 12—14, 17, 27—29, 31, 37, 42 $i 47,
art. 6 pet. 2 si 5, precum $i art. 9 pet. 4, 7, 14, 19 $i 23 numai
persoanelor care se afIS Tn una dintre urmStoarele situatii:
a) sunt vaccinate Tmpotriva virusului SARS-CoV-2 $i au trecut
10 zile de la finalizarea scheme! complete de vaccinare;
b) prezinta rezultatul negativ af unui test RT-PCR pentru
infectia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore;
c) prezinta rezultatul negativ certificat al unui test antigen
rapid pentru infectia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi
de 48 de ore;
d) se afIS Tn perioada cuprinsS Tntre a 15-a zi $i a 180-a zi
ulterioarS confirmSrii infectSrii cu SARS-CoV-2.
(2) In conditiile art. 5 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 55/2020, cu
modificSrile §i completSrile ulterioare, este permisS participarea
la una dintre activitS^ile prevSzute Tn anexa nr. 3 art. 1 pet. 6,11,
15,16,18, 24, 32, 38,43 si 48, art. 6 pet. 3 si 6, precum $i art. 9
pet. 5, 8, 15, 20 $i 24 numai persoanelor care sunt vaccinate
Tmpotriva virusului SARS-CoV-2 $i pentru care au trecut 10 zile
de la finalizarea schemei complete de vaccinare, respectiv
persoanelor care se afIS Tn perioada cuprinsS Tntre a 15-a zi $i a
180-a zi ulterioarS confirmSrii infectSrii cu virusul SARS-CoV-2.
(3) In conditiile art. 5 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 55/2020, cu
modificSrile $i completSrile ulterioare, este permisS participarea
la una dintre activitafile prevSzute Tn anexa nr. 3 art. 1 pet. 30,
33, 36 si 41, art. 6 pet. 11—13, art. 9 pet. 2, 21 $i 22 numai
persoanelor care sunt vaccinate Tmpotriva virusului SARS-CoV-2
si pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei
complete de vaccinare.
(4) Persoanele fizice sunt obligate sS facS dovada situatiilor
prevSzute la alin. (1)—(3) prin intermediul certificatelor digitale
ale Uniunii Europene privind COVID-19, Tn conformitate cu
prevederile Ordonantei de urgenJS a Guvernului nr. 68/2021
privind adoptarea unor mSsuri pentru punerea Tn aplicare

a cadrului european pentru eliberarea, verificarea si acceptarea
certificatului digital al Uniunii Europene privind COVID pentru a
facilita libera circulatie pe durata pandemiei de COVID-19,
cu modificSrile si completSrile ulterioare.
(5) In cazul persoanelor fizice provenite din state ale cSror
autoritSti nu emit certificate digitale ale Uniunii Europene privind
COVID-19 sau documente compatibile cu aceste certificate,
dovada situa|ii!or prevSzute la alin. (1)—(3) se face prin
intermediul unui document, pe suport hSrtie sau Tn format
electronic, care sS ateste vaccinarea, testarea sau vindecarea
de infec^a cu virusul SARS-CoV-2."
2. La anexa nr. 3, articolul 1 va avea urmatorui cuprins;
nArt. 1. — In conditiile art. 5 alin. (3) lit. a) din Legea
nr. 55/2020 privind unele mSsuri pentru prevenirea si
combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificSrile
$i completSrile ulterioare, se stabilesc urmStoarele masuri;
1. pentru prevenirea rSspSndirii infectiilor cu virusul
SARS-CoV-2 sunt interzise organizarea $i desfSsurarea de
mitinguri, demonstrafii, procesiuni, concerte sau alte tipuri de
Tntruniri Tn spatii deschise, precum si a Tntrunirilor de natura
activitStilor culturale, $tiintifice, artistice, sportive sau de
divertisment Tn spafii Tnchise, cu excepfia celor organizate si
desfSsurate potrivit pet. 2—49;
2. activitStile de pregStire fizicS Tn cadrul structurilor si bazelor
sportive, definite conform Legii educafiei fizice si sportufui
nr. 69/2000, cu modificSrile ?i completSrile ulterioare, constand
Tn cantonamente, antrenamente si competitii sportive organizate
pe teritoriul Romaniei, pot fi desfSsurate numai Tn conditiile
stabilite prin ordinul comun al ministrului tineretului si sportului si
al ministrului sSnStStii, emis Tn temeiul art. 43 si al art. 71 alin. (2)
din Legea nr. 55/2020, cu modificSrile S' completSrile ulterioare;
3. Tn spatiile Tnchise sau deschise, competitiile sportive se
pot desfSsura pe teritoriul RomSniei cu participarea spectatorilor
pSnS la 50% din capacitatea maxima a spatiului, cu asigurarea
unei distante de minimum 1 metru Tntre persoane, dacS
incidenta cumulatS la 14 zile Tn judet/localitate este mai mare
de 2/1.000 de locuitori si mai micS sau egalS cu 3/1.000 de
locuitori. Participarea este permisS 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 prezintS 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 48 de ore, respectiv persoanele care se afIS Tn
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perioada cuprinsa mtre a 15-a zi
a 180-a zi ulterioara
confirmarii infectarii cu virusul SARS-CoV-2, Tn conditiile stabilite
prin ordinul comun al ministrului tineretului si sportului 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 participarea spectatorilor
pana la 75% din capacitatea maxima a spatiului, cu asigurarea
unei distante de minimum 1 metru Tntre persoane, daca
incidenta cumulata la 14 zile Tn judet/localitate este mai mica
sau egala cu 2/1.000 de locuitori. Participarea este permisa doar
pentru persoanele care sunt vaccinate Tmpotriva virusului
SARS-CoV-2 si pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea
scheme! 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 48 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,
In conditiile stabilite prin ordinul comun al ministrului tineretului
si sportului 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;
5. Tn spatiile Tnchise sau deschise, competitiile sportive se
pot desfasura pe teritoriul Romaniei cu participarea spectatorilor
pana la 30% din capacitatea maxima a spatiului, cu asigurarea
unei distante de minimum 1 metru Tntre persoane si cu purtarea
mastii de protectie, daca incidenta cumulata la 14 zile Tn
judet/localitate este mai mare de 3/1 !000 de locuitori si mai mica
sau egala cu 6/1.000 de locuitori. 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 48 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
conditiile stabilite prin ordinul comun al ministrului tineretului si
sportului 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;
6. In spatiile Tnchise sau deschise, competitiile sportive se
pot desfasura pe teritoriul Romaniei cu participarea spectatorilor
pana la 50% din capacitatea maxima a spatiului, cu asigurarea
unei distante de minimum 1 metru Tntre persoane si cu purtarea
mastii de protectie, daca incidenta cumulata la 14 zile Tn
judet/localitate este mai mare de 6/1.000 de locuitori.
Participarea este permisa doar pentru persoanele care sunt
vaccinate Impotriva virusului SARS-CoV-2 si pentru care au
trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare,
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 conditiile stabilite prin ordinul comun al
ministrului tineretului si sportului si al ministrului sanatatii, emis
In temeiul art. 43 si al art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020,
cu modificarile si completarile ulterioare;
7. Tn conditiile pet. 2 se permite desfasurarea de catre
sportivii profesionisti, legitimati si/sau de performanta a
activitatilor de pregatire fizica Tn bazine acoperite sau aflate Tn
aer liber, iar activitatile de pregatire fizica Tn spatii Tnchise sunt
permise In conditiile stabilite prin ordinul comun al ministrului
tineretului si sportului 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;
8. activitatile institutiilor muzeale, bibliotecilor, librariilor,
cinematografelor, studiourilor de produce de film si
audiovizuala, institutiilor de spectacole si/sau concerte, scolilor
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populare de arta si meserii, precum si evenimentele culturale Tn
aer liber se pot desfasura numai Tn conditiile 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 modificarile si completarile ulterioare;
9. Tn conditiile pet. 8, 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 cumulata la 14 zile Tn judeyiocalitate
este mai mica sau egal§ cu 3/1.000 de locuitori;
10. Tn conditiile pet. 8, organizarea si desfasurarea activitatii
Tn cadrul cinematografelor, institutiilor de spectacole si/sau
concerte sunt permise cu participarea publicului pana la 50%
din capacitatea maxima a spatiului si cu purtarea mastii de
protectie, daca incidenta cumulata la 14 zile Tn judet/localitate
este mai mare de 3/1.000 de locuitori si mai mica sau egala cu
6/1.000 de locuitori. 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 48 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
conditiile 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 modificarile si completarile ulterioare;
11. Tn conditiile pet. 8, organizarea si desfasurarea activitatii
Tn cadrul cinematografelor, institutiilor de spectacole si/sau
concerte sunt permise cu participarea publicului pana la 50%
din capacitatea maxima a spatiului si cu purtarea mastii de
protectie, daca incidenta cumulata la 14 zile Tn judet/localitate
este mai mare de 6/1.000 de locuitori. 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, 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 conditiile 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 modificarile si completarile ulterioare;
12. Tn conditiile pet. 8, la nivelul judetelor/localitatilor 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,
organizarea si desfasurarea Tn aer liber a spectacolelor,
concertelor, festivalurilor publice si private sau a alter
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 siint
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 48 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 conditiile 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 modificarile
si completarile ulterioare;
13. Tn conditiile pet. 8, la nivelul judetelor/localitatilor unde
incidenta cumulata la 14 zile este mai mica sau egala cu
2/1.000 de locuitori, organizarea si desfasurarea Tn aer liber a
spectacolelor, concertelor, 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.
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Participarea este permisS doar pentru persoanele care sunt
vaccinate Tmpotriva virusului SARS-CoV-2 si pentru care au
trecut 10 ziie de la finalizarea scheme! complete de vaccinare,
persoanele care prezintS 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 48 de ore,
respectiv persoanele care se afl§ In perioada cuprinsS Tntre a
15-a zi si a 180-a zi ulterioarS confirmSrii infectSrii cu virusul
SARS-CoV-2, m conditiile stabilite prin ordinul comun al
ministrului culturii si al ministrului sanatatii, emis m temeiul
art. 44 $i al art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificSrile
si completSrile ulterioare;
14. m conditiile pet. 8, la nivelul jude|elor/localit§^ilor unde
incidenta cumulate la 14 zile este mai mare de 3/1.000 de
locuitori si mai mica sau egal§ cu 6/1.000 de locuitori,
organizarea si desf3$urarea Tn aer liber a spectacolelor,
concertelor, festivalurilor publice $i private sau a alter
evenimente culturale sunt permise cu participarea a cel mult
1.000 de spectator! si cu purtarea mastii de protec{ie.
Participarea este permisS doar pentru persoanele care sunt
vaccinate Tmpotriva virusului SARS-CoV-2 $i pentru care au
trecut 10 zile de la finalizarea scheme! complete de vaccinare,
persoanele care prezintS 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 infeefia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore,
respectiv persoanele care se aflS Tn perioada cuprinsS Tntre
a 15-a zi $i a 180-a zi ulterioarS confirmSrii infectSrii cu virusul
SARS-CoV-2, Tn conditiile stabilite prin ordinul comun al
ministrului culturii $i al ministrului sdndtatii, emis Tn temeiul
art. 44 si al art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2:020, cu modificSrile
si completarile ulterioare;
15. Tn conditiile pet. 8, organizarea $i desfasurarea activitatii
institutiilor publice sau private de culture care administreazd
spatii special destinate activitdtilor cultural-artistice Tn aer liber
sunt permise cu participarea publicului pSn§ la 50% din
capacitatea maxima a spatiului, cu asigurarea unei distante de
minimum 1 metru Tntre persoane §i cu purtarea mastii de
protecUe, daca incidenta cumulate la 14 zile Tn judet/loc’alitate
este mai mare de 6/1.000 de locuitori. 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, respectiv persoanele care se
afta Tn perioada cuprinsd Tntre a 15-a zi $i a 180-a zi ulterioara
confirmarii infectSrii cu virusul SARS-CoV-2, Tn conditiile stabilite
prin ordinul comun al ministrului culturii si al ministrului sanStStii,
emis Tn temeiul art. 44 $i al art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020,
cu modificarile si completSrile ulterioare;
16. Tn conditiile pet. 8, la nivelul judetelor/localitatilor,
organizarea si desfSsurarea Tn aer liber a spectacolelor,
concertelor, festivalurilor publice $i private sau a altor
evenimente culturale sunt permise cu participarea publicului
pans la 50% din capacitatea maximS a spatiului si cu purtarea
m£$tii de protectie, daca incidenta cumulate ia 14 ziie Tn
judet/localitate este mai mare de 6/1.000 de locuitori.
Participarea este permisa doar pentru persoanele care sunt
vaccinate Tmpotriva virusului SARS-CoV-2 si pentru care au
trecut 10 zile de ia finalizarea schemei complete de vaccinare,
respectiv persoanele care se afIS Tn perioada cuprinsa Tntre
a 15-a zi si a 180-a zi ulterioara confirmarii infectSrii cu virusul
SARS-CoV-2, Tn conditiile stabilite prin ordinul comun al
ministrului culturii ^i al ministrului sSnStStii, emis Tn temeiul
art. 44 si al art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificarile
$i completarile ulterioare;
17. Tn conditiile pet. 8, la nivelul judetelor/localitStilor unde
incidenta cumulate la 14 zile este mai micS sau egalS cu
6/1.000 de locuitori, organizarea $i desfasurarea spectacolelor
de tipul drive-in sunt permise numai dacS ocupantii unui
autovehicul sunt membrii aceleiasi familii sau reprezinta grupuri

de pana la 4 persoane. Participarea este permisa doar pentru
persoanele care sunt vaccinate Tmpotriva virusului SARS-CoV-2
$i 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 48 de ore, respectiv persoanele
care se afld Tn perioada cuprinsd Tntre a 15-a zi $i a 180-a zi
ulterioarS confirmarii infectSrii cu virusul SARS-CoV-2, Tn
conditiile 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 modificarile si completarile ulterioare;
18. Tn conditiile pet. 8, la nivelul judetelor/localitatilor unde
incidenta cumulate la 14 zile este mai mare de 6/1.000 de
locuitori, organizarea si desfasurarea spectacolelor de tipul
drive-in sunt permise numai dac§ ocupantii unui autovehicul
sunt membrii aceleiasi familii sau reprezinta grupuri de p§na
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, respectiv persoanele care se afla Tn perioada
cuprinsS Tntre a 15-a zi ?i a 180-a zi ulterioara confirmarii
infectarii cu virusul SARS-CoV-2, Tn conditiile stabilite prin
ordinul comun al ministrului culturii si al ministrului sanatatii,
emis Tn temeiul art. 44 ?i al art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020,
cu modificarile si completarile ulterioare;
19. activitatea cultelor religioase, inclusiv slujbele si
rugaciunile colective, se desfa^oara Tn interiorul si/sau Tn afara
lacasurilor de cult, cu respectarea regulilor de protectie sanitara,
stabilite prin ordinul comun al ministrului sanatatii $i al ministrului
afacerilor interne, emis Tn temeiul art. 45 si al art. 71 alin. (2) din
Legea nr. 55/2020, cu modificarile §i completarile ulterioare;
20. Tn conditiile pet. 19, 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;
21. se interzic activitatile recreative si sportive desfasurate
Tn aer liber, cu excepria celor care se desfasoara Tn
judetele/localitatile unde incidents cumulata la 14 zile este mai
mica sau egaia cu 2/1.000 de locuitori, 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 mediuiui, apelor si padurilor sau ministrul
agriculturii si dezvoltarii rurale;
22. se interzic activitatile recreative ?i sportive desfasurate
Tn aer liber, cu exceptia celor care se desfasoara Tn
judetele/localitatile unde incidents cumulata la 14 zile este mai
mare de 2/1.000 de locuitori si mai mica sau egaia cu 3/1.000 de
locuitori, cu participarea a cel mult 30 de persoane care nu
loeuiese Tmpreuna, Tn conditiile stabilite prin ordin comun al
ministrului sanatatii, dupa caz, cu ministrul tineretului si sportului,
ministrul mediuiui, apelor si padurilor sau ministrul agriculturii
51 dezvoltarii rurale;
23. se interzic activitatile recreative s* sportive desfasurate
Tn aer liber, cu exceptia celor care se desfasoara Tn
judetele/localitatile unde incidenta cumulata la 14 zile este mai
mare de 3/1.000 de locuitori si mai mica sau egaia cu 6/1.000 de
locuitori, cu participarea a cel mult 10 persoane care nu loeuiese
Tmpreuna, stabilite prin ordin comun al ministrului sanatatii, dupa
caz, cu ministrul tineretului si sportului, ministrul mediuiui, apelor
Si padurilor sau ministrul agriculturii si dezvoltarii rurale;
24. se interzic activitatile recreative S' sportive desfasurate
Tn aer liber, cu exceptia celor care se desfasoara Tn
judetele/localitatile unde incidenta cumulata la 14 zile’este mai
mare de 6/1.000 de locuitori, cu participarea a cel-mult
10 persoane care nu loeuiese Tmpreuna. Participarea este
permisa doar pentru persoanele care sunt vaccinate Tmpotriva
virusului SARS-CoV-2 si pentru care au trecut 10 zile de la
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finalizarea schemei complete de vaccinare, 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 conditiile stabilite prin ordinul comun al ministrului sanatatii,
dupa caz, cu ministrul tineretului si sportului, ministrul mediului,
apelorsi padurilorsau ministrul a’griculturii si dezvoltarii rurale;
25. 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/localitatile unde incidenta
cumulate la 14 zile este mai mica sau e’gala cu 2/1.000 de
iocuitori, cu respectarea normelor de protectie sanitara. La
stabilirea numarului de persoane Tn exterior si/sau Tn interior nu
sunt luate Tn calcul persoanele care au v4rsta mai mica de
16 ani;
26. se permite organizarea de evenimente private (nunti,
botezuri, mese festive etc.) cu un numar de participant! de
maximum 150 de persoane Tn exterior sau de maximum 100 de
persoane Tn interior Tn 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, cu respectarea normelor
de protectie sanitara. La stabilirea numarului de persoane Tn
exterior si/sau in interior nu sunt luate Tn calcul persoanele care
au varsta mai mica de 16 ani;
27. se permite organizarea de evenimente private (nunti,
botezuri) cu un numar de participant! de maximum 400 de
persoane Tn interior si cu asigurarea unei suprafete de minimum
2 mp pentru fiecare persoana Tn judetele/localitatile unde
incidenta cumulata la 14 zile este mai mica sau egala cu
2/1.000 de Iocuitori. 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 48 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;
28. 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/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. 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 48 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;
29. se permite organizarea de evenimente private (nunti,
botezuri) pana la capacitatea maxima a spatiului Tn exterior Tn
judetele/localitatile unde incidenta cumulata la 14 zile este mai
mica sau egala cu 3/1.000 de Iocuitori, cu asigurarea unei
suprafete de minimum 2 mp pentru fiecare persoana, daca toate
persoanele sunt vaccinate Tmpotriva virusului SARS-CoV-2 si
pentru care au trecut 10 zile de la 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 48 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;
30. se permite organizarea de evenimente private (nunti,
botezuri), cum ar fi, fara a se limita la acestea, Tn saloane,
camine culturale, restaurante, baruri, cafenele, sali/corturi de
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evenimente, pana la capacitatea maxima a spatiului Tn interior Tn
judetele/localitatile unde incidenta cumulata Ia14 zile este mai
mida sau egala cu 3/1.000 de Iocuitori, cu asigurarea unei
suprafete de minimum 2 mp pentru fiecare persoana, daca toate
persoanele sunt vaccinate Tmpotriva virusului SARS-CoV-2
si pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei
complete de vaccinare;
31. se permite organizarea de evenimente private (nunti,
botezuri) cu un numar de participanti de maximum 200 d’e
persoane Tn interior si cu asigurarea unei suprafete de minimum
2 mp pentru fiecare persoana Tn judetele/localitatile unde
incidenta cumulata la 14 zile este mai mare de 3/1.000 de Iocuitori
si mai mica sau egala cu 6/1.000 de Iocuitori. 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 48 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;
32. se permite organizarea de evenimente private (nunti,
botezuri) cu participarea persoanelor pana la 50% din
capacitatea maxima a spatiului, dar nu mai mult de 200 de
persoane, Tn interior sau Tn exterior, Tn judetele/localitatile unde
incidenta cumulata la 14 zile este mai mare de 6/1.000 de
Iocuitori. 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, 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;
33. 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 Tn exterior
sau Tn interior Tn judetele/localitatile unde incidenta cumulate
la 14 zile este mai mica sau egala cu 3/1.000 de locuiton,
cu asigurarea unei suprafete de minimum 2 mp pentru fiecare
persoana, daca toate persoanele sunt vaccinate Tmpotriva
virusului SARS-CoV-2 si pentru care au trecut 10 zile de la
finalizarea schemei complete de vaccinare;
34. 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 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 mastii de protectie si cu respectarea normelor de
sanatate publica stabilite prin ordinul ministrului sanatatii, daca
incidenta cumulata la 14 zile Tn jude^localitate este mai mica
sau egala cu 2/1.000 de Iocuitori;
35. se permite organizarea de cursuri de instruire si
workshopuri pentru adulti, inclusiv cele organizate pentru
implementarea proiectelor finan(ate 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 la 14 zile Tn judet/localitate este mai mare de
2/1.000 de Iocuitori si mai mica sau egala cu 3/1.000 de Iocuitori;
36. 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
persoanele 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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37. se permite organizarea de cursuri de instruire si
workshopuri pentru adulti, inctusiv ceie organizate pentru
irnplementarea proiectelor finantate din fonduri europene, cu un
numar de participant! 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 prin ordinul ministrului sanatatii, daca
incidenta cumulata la 14 zile Tn judet/iocalitate este mai mare
de 3/1.000 de locuitori si mai mica sau egala cu 6/1.000 de
locuitori. 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 48 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;
38. se permite organizarea de cursuri de instruire si
workshopuri pentru adulti, inclusiv cele organizate pentru
irnplementarea proiectelor finantate din fonduri europene, cu
participarea persoanelorpana la 50% din capacitatea maxima a
spatiului Tn interior sau 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 prin ordinul ministrului sanatatii, daca incidenta
cumulata la 14 zile Tn judet/localitate este mai mare de
6/1.000 de locuitori. 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, 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;
39. se permite organizarea de conferinte cu un numar de
participant! 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 publica stabilite Tn ordinul ministrului
sanatatii, daca incident cumulata la 14 zile Tn judet/localitate
este mai mica sau egala cu 2/1.000 de locuitori;
40. se permite organizarea de conferinte cu un numar de
participant! 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/localitate
este mai mare de 2/1.000 de locuitori si mai mica sau egala
cu 3/1.000 de locuitori;
41. se permite organizarea de conferinte cu un numar de
participanti mai mare de 300 de persoane Tn interior, cu
asigurarea unei suprafete de 2 mp pentru fiecare persoana,
daca toate persoanele sunt vaccinate Tmpotriva virusului
SARS-CoV-2 si pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea
schemei complete de vaccinare;
42. se permite organizarea de conferinte cu un numar de
participant! 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/localitate
este mai mare de 3/1.000 de locuitori si mai mic5 sau egala cu
6/1.000 de locuitori. 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 48 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;
43. se permite organizarea de conferinte cu participarea
persoanelor pana la 50% din capacitatea maxima a spatiului Tn
interior sau 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 la 14 zile Tn
judet/localitate este mai mare de 6/1.000 de locuitori.
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,
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;
44. se permit organizarea si desfasurarea de catre institutes
cu atributii Tn domeniul apararii nationals, ordinii si sigurantei
publics, Tn aer liber, a activitatilor specifics, sub supravegherea
unui medic epidemiolog;
45. se permit organizarea si desfasurarea activitatilor
specifics din domeniul diplomatic, inclusiv la sediile misiunitor
diplomatics si oficiilor consulare acreditate Tn Romania, astfel
meat sa fie asigurate o suprafata de minimum 4 mp pentru
fiecare persoana participanta si respectarea regulilor de
protectie sanitara;
46. se permite, Tn conditiile Legii nr. 60/1991 privind
organizarea si desfasurarea adunarilor publics, republicata,
organizarea de mitinguri si demonstratii cu un numar de
participanti de maximum 500 de persoane, daca incidenta
cumulata la 14 zile Tn judet/localitate este mai mica sau egala
cu 2/1.000 de locuitori si cu un numar de maximum 100 de
persoane, daca incidents cumulata la 14 zile Tn judet/localitate
este mai mare de 2/1.000 de locuitori si mai mica sau egala
cu 3/1.000 de locuitori si cu respectarea urmatoarelor masuri:
a) purtarea mastii de protectie, astfel meat sa acopere nasul
si gura, de catre tdti participanti!;
b) dezinfectarea obligatorie a mainilor, pentru toate
persoanele care sosesc Tn spatiul Tn care se desfasoara mitingul
sau demonstratia;
c) mentinerea distantei fizice de minimum 1 metru Tntre
participanti si asigurarea unei suprafete de minimum
4 mp/persoana, acolo 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;
47. se permite, Tn conditiile Legii nr. 60/1991, republicata,
organizarea de mitinguri si demonstratii cu un numar de
participanti de maximum 100 de persoane, daca incidenta
cumulata la 14 zile Tn judet/localitate este mai mare de
3/1.000 de locuitori si mai mica sau egala cu 6/1.000 de locuitori.
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 48 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 si cu respectarea urmatoarelor masuri:
a) purtarea mastii de protectie, astfel meat sa acopere nasul
si gura, de catre toti participantii;
b) dezinfectarea obligatorie a mainilor, pentru toate
persoanele care sosesc Tn spatiul Tn care se desfasoara mitingul
sau demonstratia;
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c) mentinerea distantei fizice de minimum 1 metru Tntre
participanti si asigurarea unei suprafete de minimum
4 mp/persoana, acolo unde este posibil;
d) dezinfectarea mainilor persoaneior care distribuie
eventuale materiale pe perioada desfasurarii mitingului sau a
demonstratiei;
e) aplicarea regulilor de igiena colectiva si individuala pentru
prevenirea contaminarii si limitarea raspandirii virusului
SARS-CoV-2;
48. se permite, m conditiile Legii nr. 60/1991, republicata,
organizarea de mitinguri si demonstratii cu un numar de
participanti de maximum 100 de persoane si cu purtarea mastii
de protectie, daca incidenta cumulata la 14 zile in judet/localitate
este mai mare de 6/1.000 de locuitori. Participarea este permisa
dear pentru persoanele care sunt vaccinate Tmpotriva virusului
SARS-CoV-2 si pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea
scheme! complete de vaccinare, respectiv persoanele care se
afla in perioada cuprinsa intre a 15-a zi si a 180-a zi ulterioara
confirmarii infectarii cu virusul SARS-CoV-2;
49. se permite desfasurarea activita^ilor 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 2 alineatul (1), punctele 4 si 5
vor avea urmatorul cuprins:
„4. masurile instituite in localitatile prevazute la pet. 1 si 2 nu
se aplica persoaneior care sunt vaccinate impotriva virusului
SARS-CoV-2 si pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea
schemei complete de vaccinare, respectiv persoaneior care se
afla in perioada cuprinsa intre a 15-a zi si a 180-a zi ulterioara
confirmarii infectarii cu virusul SARS-CoV-2 si care fac dovada
indeplinirii acestei conditii prin intermediul certificatului de
vaccinare, pe suport hartie sau in format electronic, sau al
certificatului digital al Uniunii Europene privind COVID-19;
5. masurile instituite in localitatile prevazute la pet. 1 si 2 nu
se aplica persoaneior fizice provenite din state ale caror
autoritati nu emit certificate digitale ale Uniunii Europene privind
COVID-19 sau documente compatibile cu aceste certificate,
vaccinate impotriva virusului SARS-CoV-2 si pentru care au
trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare,
respectiv persoaneior care se afla in perioada cuprinsa intre
a 15-a zi si a 180-a zi ulterioara confirmarii infectarii cu virusul
SARS-CoV-2 si care fac dovada indeplinirii acestei conditii prin
documente, pe suport hartie sau in format electronic, care sa
ateste vaccinarea acestora.”
4. La anexa nr. 3, articolul 6 va avea urmatorul cuprins:
„Art. 6. — in conditiile art. 5 alin. (3) lit. f) din Legea
nr. 55/2020, cu modificarile si completarile ulterioare, se
stabilesc urmatoarele masuri:
1. activitatea cu publicul a operatorilor economici care
desfasoara activitati de preparare, comercializare si consum al
produselor alimentare si/sau bauturilor alcoolice si nealcoolice,
de tipul restauranteior si cafenelelor, in interiorul cladirilor,
precum si la terase 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 mica sau egala
cu 3/1.000 de locuitori si este interzisa la depasirea incidentei
de 6/1.000 de locuitori;
2. activitatea cu publicul a operatorilor economici care
desfasoara activitati de preparare, comercializare si consum al
produselor alimentare si/sau bauturilor alcoolice si nealcoolice,
de tipul restauranteior si cafenelelor, Tn interiorul cladirilor,
precum si la terase este permisa pana la 50% din capacitatea
maxima a spatiului Tn intervalul orar 5,00—2,00 Tn
judetele/localitatile unde incidenta cumulata la 14 zile este mai
mare de 3/1.000 de locuitori si mai mica sau egala cu 6/1.000 de
locuitori. 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
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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 afla Tn
perioada cuprinsa Tntre a 15-a zi si a 180-a zi ulterioara
confirmarii infectarii cu virusul SARS-CoV-2;
3. activitatea cu publicul a operatorilor economici care
desfasoara activitati de preparare, comercializare si consum al
produselor alimentare si/sau bauturilor alcoolice si nealcoolice,
de tipul restauranteior si cafenelelor, Tn interiorul cladirilor,
precum si la terase este permisa pana la 50% din capacitatea
maxima a spatiului Tn intervalul orar 5,00—24,00 Tn
judetele/localitatile unde incidenta cumulata la 14 zile este mai
mare de 6/1.000 de locuitori. 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, 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;
4. activitatea restauranteior si a cafenelelor din interiorul
hotelurilor, pensiunilor sau altor unitati de cazare, precum si la
terasele acestora este permisa pana la capacitatea maxima a
spatiului Tn intervalul orar 5,00—2,00, Tn judetele/localitatile unde
incidenta cumulata la 14 zile este mai mica sau egala cu
3/1.000 de locuitori si doar pentru persoanele cazate Tn cadrul
acestor unitati Tn judetele/localitatile unde este depasita
incidenta de 3/1.000 de locuitori Tn ultimele 14 zile;
5. activitatea cu publicul a operatorilor economici care
desfasoara activitati de preparare, comercializare si consum al
produselor alimentare si/sau bauturilor alcoolice si nealcoolice Tn
interiorul centrelor comerciale este permis^ Tn judetele/
localitatile unde incidenta cumulata la 14 zile este mai mare de
3/1.000 de locuitori si mai mic3 sau egala cu 6/1.000 de locuitori
numai Tn zonele de consum delimitate fata de restul spatiului
public si amenajate Tn acest scop. Accesul Tn zonele de consum
astfel delimitate si amenajate este permis 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 48 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;
6. activitatea cu publicul a operatorilor economici care
desfasoara activitati de preparare, comercializare si consum al
produselor alimentare si/sau bauturilor alcoolice si nealcoolice Tn
interiorul centrelor comerciale este permisa Tn judetele/
localitatile unde incidenta cumulata la 14 zile este mai mare de
6/1.000 de locuitori pana la 50% din capacitatea maxima a
zonelor de consum delimitate fata de restul spatiului public si
amenajate Tn acest scop. Accesul Tn zonele de consum astfel
delimitate si amenajate este permis 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, 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;
7. masurile prevazute la pet. 1—6 se aplica si operatorilor
economici care desfasoara activitati Tn spatiile publice Tnchise
care au un acoperis, plafon sau tavan si care sunt delimitate de
cel putin doi pereti, indiferent de natura acestora sau de
caracterul temporar sau permanent;
8. Tn situatia Tn care activitatea operatorilor economici
prevazuti la pet. 1—6 este restrictionata sau Tnchisa, se permit
prepararea hranei si comercializarea produselor alimentare si
bauturilor alcoolice si nealcoolice care nu se consuma Tn spatiile
respective;
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9. operatorii economici prevSzu|i la pet. 1—6 vor respecta
obligatiile stabilite prin ordinul comun al ministrului sanatatii si
al ministrului economiei, antreprenoriatului ?i turismului, emis in
temeiul art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificarile $i
completSrile ulterioare;
10. prepararea, comercializarea $i consumul produselor
alimentare si bauturilor alcoolice si nealcoolice sunt permise in
spatiile special destinate dispuse' in exteriorul cladirilor, tn aer
liber, cu exceptia celor previzute la pet. 7, cu respectarea
masurilor de prbtectie sanitara stabilite prin ordinul comun al
ministrului sanat^ii, al ministrului economiei, antreprenoriatului
?i turismului $i al pre$edintelui Autoritatii Nationale San it a re
Veterinare $i pentru Siguranta Alimentelor, emis Tn temeiul
art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificarile $i
completarile ulterioare;
11. activitatea Tn baruri, cluburi si discoteci este permisa fara
a depa$i 70% din capacitatea maxima a spatiului Tn intervalul
orar 5,00—2,00 Tn judetele/localitafile unde incident cumulate
la 14 zile este mai mare de 2/1.000 de locuitori $i mai mic§ sau
egala cu 3/1.000 de locuitori, dacS toate persoanele sunt
vaccinate Tmpotriva virusului SARS-CoV-2 si pentru care au
trecut 10 zile de la finalizarea scheme! complete de vaccinare.
Activitatile sunt interzise la nivelul judetelor/localitatilor unde
incidenta cumulate la 14 zile este mai mare de 6/1.000 de
locuitori;
12. activitatea Tn baruri, cluburi si discoteci este permisa pSnd
la capacitatea maxima a spatiului'Tn intervalul orar 5,00—2,00
Tn judetele/localit§tile unde incidenta cumulate la 14 zile este
mai mic3 sau egala cu 2/1.000 de locuitori, dacS toate
persoanele sunt vaccinate Tmpotriva virusului SARS-CoV-2
si pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea scheme!
complete de vaccinare;
13. activitatea Tn baruri, cluburi si discoteci este permisS f§ra
a depasi 30% din capacitatea maxima a spatiului Tn intervalul
orar 5,00—2,00 Tn judetele/localitatile unde incidenta cumulate
la 14 zile este mai mare de 3/1.000 de locuitori $i mai micei sau
egala cu 6/1.000 de locuitori, dacS toate persoanele sunt
vaccinate Tmpotriva virusului SARS-CoV-2 si pentru care au
trecut 10 zile de la finalizarea scheme! complete de vaccinare si
este interzis5 la depS$irea incidentei de 6/1.000 de locuitori." ’
5. La anexa nr. 3, articolul 7 va avea urmatorul cuprins:
„Art. 7. — (1) Tn condole art. 5 alin. (3) lit. f) din Legea
nr. 55/2020, cu modificarile $i completarile ulterioare, se instituie
obligatia pentru operatorii economici care desfdsoara activitati
de comert/prestSri de servicii Tn spatii Tnchise $i/’sau deschise,
publice si/sau private, sa Tsi organizeze si sS Tsi desfasoare
activitatea Tn zilele de vineri, s§mbeit3 $i duminicb Tn intervalul
orar 5,00—22,00, Tn toate localita^ile unde incidenta cumulata
la 14 zile este mai mare de 6/1.000 de locuitori $i mai mica sau
egala cu 7,5/1.000 de locuitori.
(2) Tn condtyile art. 5 alin. (3) lit. f) din Legea nr. 55/2020, cu
modificarile si completarile ulterioare, se instituie obligatia pentru
operatorii economici care desfSsoarS activitati de comerV
prestari de servicii Tn spatii Tnchise si/sau deschise, publice
^i/sau private, s3 Tsi organizeze $i sa T$i desfasoare activitatea
Tn intervalul orar 5,00—22,00, Tn toate localitatile unde incidenta
cumulata la 14 zile depS?e$te 7,5/1.000 de locuitori.
(3) Prin exceptie de la prevederile alin. (1) si (2), Tn intervalul
orar 22,00—5,00, operatorii economici pot act’iva doar Tn relatia
cu operatorii economici cu activitate de livrare la domiciliu.
(4) MSsurile prevSzute la alin. (1) nu se mai aplica daca
incidenta cumulate la 14 zile este mai mic§ sau egala
cu 5,5/1.000 de locuitori, iar cele de la alin. (2) nu se mai aplicS
dacS incidenta cumulate la 14 zile este mai mic3 sau egalS
cu 7/1.000 de locuitori.
(5) Prin exceptie de la prevederile alin. (1) si (2), unit§tile
farmaceutice, benzinSriile, operatorii economici cu activitate de
livrare la domiciliu, precum $i operatorii economici din domeniul
transportului rutier de persoane ?i rutier de mSrfuri T$i pot
desfasura activitatea Tn regim normal de munca, cu respectarea
normelor de protectie sanitarS." !*
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6. La anexa nr. 3, articolul 9 va avea urmdtorul cuprins:
„Art. 9. — Tn conditiile art. 5 alin. (3) lit. f) din Legea
nr. 55/2020, cu modificarile $i completarile ulterioare, se
stabilesc urmatoarele masuri:
1. activitatea cu publicul a operatorilor economici care
desfa$oara activitatea Tn spatii Tnchise Tn domeniul salilor de
sport ^i/sau fitness este permisa pana la capacitatea maxima a
spatiului Tn judetele/localitatile unde incidenta cumulata la 14 zile
este mai mica sau egala cu 3/1.000 de locuitori, cu asigurarea
unei suprafete de minimum 7 mp pentru fiecare persoana;
2. activitatea cu publicul a operatorilor economici care
desfasoara activitatea Tn spatii Tnchise Tn domeniul salilor de
sport si/sau fitness este permisa pana la capacitatea maxima a
spatiului Tn judetele/localitatile unde incidenta cumulata la 14 zile
este mai mica sau egala cu 3/1.000 de locuitori, cu asigurarea
unei suprafete de minimum 4 mp pentru fiecare persoana, daca
toate persoanele sunt vaccinate Tmpotriva virusului
SARS-CoV-2 si pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea
scheme! complete de vaccinare;
3. activitatea cu publicul a operatorilor economici care
desfasoara activitatea Tn spatii Tnchise Tn domeniul salilor de
sport s</sau fitness este permisa fara a depasi 50% din
capacitatea maxima a spatiului Tn judetele/localitatile unde
incidenta cumulata la 14 zile este mai mare de 3/1.000 de
locuitori si mai mica de 4/1.000 de locuitori, cu asigurarea unei
suprafete de minimum 7 mp pentru fiecare persoana;
4. activitatea cu publicul a operatorilor economici care
desfasoara activitatea Tn spatii Tnchise Tn domeniul salilor de
sport si/sau fitness este permisa fara a depasi 50% din
capacitatea maxim§ a spatiului Tn judetele/localitatile unde
incidenta cumulate la 14 zile este mai mare de 4/1.000 de
locuitori $i mai micS sau egala cu 6/1.000 de locuitori, cu
asigurarea unei suprafete de minimum 7 mp pentru fiecare
persoana. Participarea este permisa doar pentru persoanele
care sunt vaccinate Tmpotriva virusului SARS-CoV-2 si pentru
care au trecut 10 zile de la finalizarea scheme! complete de
vaccinare, persoanele care prezinta rezultatul negativ al unui
test RT-PCR pentru infectia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai
vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test
antigen rapid pentru infectia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai
vechi de 48 de ore, respectiv persoanele care se afla Tn
perioada cuprinsa Tntre a 15-a zi si a 180-a zi ulterioara
confirmarii infectSrii cu virusul SARS-CoV-2;
5. activitatea cu publicul a operatorilor economici care
desfS$oara activitatea Tn spatii Tnchise Tn domeniul salilor de
sport si/sau fitness este permisS farS a depasi 50% din
capacitatea maxima a spatiului Tn judetele/localitatile unde
incidenta cumulate la 14 zile este mai mare de 6/1.000 de
locuitori, cu asigurarea unei suprafete de minimum 4 mp pentru
fiecare persoanS. Participarea este permisS doar pentru
persoanele care sunt vaccinate Tmpotriva virusului SARS-CoV-2
§i pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea scheme!
complete de vaccinare, respectiv persoanele care se afl§ Tn
perioada cuprinsa Tntre a 15-a zi si a 180-a zi ulterioara
confirmarii infectarii cu virusul SARS-CoV-2;
6. activitatea cu publicul a operatorilor economici licenfiati Tn
domeniul jocurilor de noroc este permisa pana la capacitatea
maxima a spatiului Tn judetele/localitatile unde incidenta cumulata
la 14 zile este mai mica sau egala cu'3/1.000 de locuitori;
7. activitatea cu publicul a operatorilor economici licentiati Tn
domeniul jocurilor de noroc este permisa pana la 50% din
capacitatea maxima a spatiului Tn judetele/localitatile unde
incidenta cumulata la 14 zile este mai mare de 3/1.000 de
locuitori $i mai mica sau egala cu 6/1.000 de locuitori.
Participarea este permisa doar pentru persoanele care sunt
vaccinate Tmpotriva virusului SARS-CoV-2 si pentru care au
trecut 10 zile de la finalizarea scheme! complete de vaccinare,
persoanele care prezinta rezultatul negativ at 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
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infectia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore,
respectiv persoanele care se afla Tn perioada cuprinsa intre
a 15-a zi si a 180-a zi ulterioara confirmarii infectarii cu virusul
SARS-CoV-2;
8. activitatea cu publicul a operatoriloreconomici licentiati Tn
domeniul jocurilor de noroc este permisa pana la 50% din
capacitatea maxima a spatiului Tn judetele/localitatile unde
incidenta cumulata la 14 ziie este mai mare de 6/1.000 de
locuitori. Participarea este permisa doar pentru persoanele care
sunt vaccinate Tmpotriva virusului SARS-CoV-2 si pentru care
au trecut 10 zile de la finalizarea scheme! complete de
vaccinare, 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;
9. se instituie obligatia institutiilor si autoritatilor publice,
operatorilor economici si profesionistilor de a organiza
activitatea astfel meat sa asigure, la intrarea Tn sediu, Tn mod
obligatoriu, triajul epidemiologic si dezinfectarea obligatorie a
mainilor, atat pentru personalul propriu, cat si pentru vizitatori, Tn
conditiile stabilite prin ordinul comun al mini’strului sanatatii si al
ministrului afacerilor interne, emis Tn temeiul art. 13 si al art! 71
alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificarile si completarile
ulterioare;
10. se instituie obligatia desfasurarii activitatii la nivelul
cabinetelor stomatologice si unitatilbr sanitare noii-COVID, Tn
conditiile stabilite prin ordinul ministrului sanatatii, emis Tn
temeiul art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificarile si
completarile ulterioare;
11. se instituie obligatia operatorilor economici care
desfasoara activitati de jocuri de norpe, Tngrijire personala,
primire turistica cu functiuni de cazare, precum si activitati de
lucru Tn birouri cu spatii comune Tn sistem deschis de a respecta
normele de prevenire stabilite prin ordinul comun al ministrului
economiei, antreprenoriatului si turismului si al ministrului
sanatatii, emis Tn temeiul art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020,
cu modificarile si completarile ulterioare, Tn baza caruia Tsi pot
desfasura activitatea;
12. operatorii economici care desfasoara activitati de jocuri
de noroc au obligatia sa respecte orariil de lucru cu publicul si
restrictiile stabilite prin hotarare a Comitetului National pentru
Situatii de Urgenta, la propunerea Grupului de suport
tehnico-stiintific privind gestionarea bolilor malt contagioase pe
teritoriul Romaniei sau a comitetului judetean/al municipiului
Bucuresti pentru situatii de urgenta. Masurile se stabilesc pentru
unitatile administrativ-teritoriale Tri care se constata o raspandire
comunitara intensa a virusului si/sau un numar Tn crestere al
persoanelor infectate cu virusul SARS-CoV-2;
13. activitatea cu publicul a operatorilor economici care
desfasoara activitati de administrare a piscinelor interioare este
permisa fara a depasi 70% din capacitatea maxima a spatiului
Tn judetele/localitatile unde incidenta cumulata la 14 zile este
mai mica sau egalS cu 3/1.000 de locuitori;
14. activitatea cu publicul a operatorilor economici care
desfasoara activitati de administrare a piscinelor interioare este
permisa fara a depasi 50% din capacitatea maxima a spatiului
Tn judetele/localitatile unde incidenta cumulata la 14 zile este
mai mare de 3/1.000 de locuitori si mai mica sau egala cu
6/1.000 de locuitori. Participarea este permisa doar pentru
persoanele care sunt vaccinate Tmpotriva virusului SARS-CoV-2
si pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea scheme!
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 a! unui test antigen rapid pentru infectia cu virusul
SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 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;
15. activitatea cu publicul a operatorilor economici care
desfasoara activitati de administrare a piscinelor interioare este
permisa fara a depasi 50% din capacitatea maxima a spatiului
Tn judetele/localitatile unde incidenta cumulata la 14 zile este
mai mare de 6/1.000 de locuitori. Participarea este permisa doar
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pentru persoanele care sunt vaccinate Tmpotriva virusului
SARS-CoV-2 si pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea
scheme! complete de vaccinare, 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;
16. se instituie obligatia operatorilor economici care
desfasoara activitati de administrare a strandurilor exterioare, a
piscinelor exterioare sau a salilor de spbrt/fitness de a respecta
normele de prevenire stabilite prin ordinul comun al ministrului
tineretului si sportului si al ministrului sanatatii, emis Tn temeiul
art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificarile si
completarile ulterioare;
17. se instituie obligatia operatorilor economici care
desfasoara activitati de tratament balnear de a respecta normele
de prevenire stabilite prin ordinul ministrului sanatatii, emis Tn
temeiul art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificarile si
completarile ulterioare;
18. activitatea operatorilor economici care administreaza
locuri de joaca pentru copii Tn spatii Tnchise este permisa fara a
depasi 70% din capacitatea maxima a spatiului si Tn intervalul
orar 5,00—24,00;
19. activitatea operatorilor economici care administreaza
locuri de joaca pentru copii Tn spatii Tnchise este permisa fara a
depasi 50% din capacitatea maxima a spatiului si Tn intervalul
orar 5,00—24,00 Tn judetele/localitatile unde incidenta cumulata
la 14 zile este mai mare de 3/1.000 de locuitori si mai mica sau
egala cu 6/1.000 de locuitori. Participarea este permisa doar
pentru persoanele care sunt vaccinate Tmpotriva virusului
SARS-CoV-2 si pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea
scheme! 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 48 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;
20. activitatea operatorilor economici care administreaza
locuri de joaca pentru copii Tn spatii Tnchise este permisa fara a
depasi 50% din capacitatea maxima a spatiului si Tn intervalul
orar 5,00—24,00 Tn judetele/localitatile unde incidenta cumulata
la 14 zile este mai mare de 6/1.000 de locuitori. Participarea
este permisa doar pentru persoanele care sunt vaccinate
Tmpotriva virusului SARS-CoV-2 si pentru care au trecut 10 zile
de la finalizarea scheme! complete de vaccinare, 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;
21. activitatea operatorilor economici care administreaza sali
de jocuri este permisa pana la capacitatea maxima a spatiului Tn
intervalul orar 5,00—2,00 Tn judetele/localitatile unde incidenta
cumulata la 14 zile este mai mica sau egala cu 2/1.000 de
locuitori, daca toate persoanele sunt vaccinate Tmpotriva
virusului SARS-CoV-2 si pentru care au trecut 10 zile de la
finalizarea scheme! complete de vaccinare;
22. activitatea operatorilor economici care administreaza sali
de jocuri este permisa fara a depasi 70% din capacitatea
maxima a spatiului Tn intervalul’ orar 5,00—2,00 Tn
judetele/localitatile 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, daca toate persoanele sunt vaccinate Tmpotriva
virusului SARS-CoV-2 si pentru care au trecut 10 zile de la
finalizarea scheme! complete de vaccinare;
23. activitatea operatorilor economici care administreaza sali
de jocuri este permisa fara a depasi 50% din capacitatea
maxima a spatiului Tn intervalul orar 5,00—2,00 Tn
judetele/localitatile unde incidenta cumulata la 14 zile este mai
mare de 3/1.000 de locuitori si mai mica sau egala cu 6/1.000 de
locuitori. 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
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test RT-PCR pentru infectia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai
vechi de 72 de ore $au rezultatul negativ certificat al unui test
antigen rapid pentru infecjia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai
vechi de 48 de ore, respectiv persoanele care se afla ?n
perioada cuprinsa mtre a 15-a zi si a 180-a zi ulterioara
confirm^rii infectSrii cu virusul SARS-CoV-2;
24. activitatea operatorilor economic! care administreazd sali
de jocuri este permisd
a dep^si 50% din capacitatea
maxima a spa{iului in intervalul orar 5,00—2,00 In
judetele/localita^ile unde inciden^a cumulate la 14 zile este mai
mare de 6/1.000 de locuitori. Participarea este permisci doar
pentru persoanele care sunt vaccinate Tmpotriva virusului
SARS-CoV-2 si pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea
scheme! complete de vaccinare, respectiv persoanele care se
afla tn perioada cuprinsd mtre a 15-a zi si a 180-a zi ulterioard
confirmarii infectarii cu virusul SARS-CoV-2."
7. La anexa nr. 3, articolul 14 va avea urmatorul cuprins:
„Art. 14. — (1) Respectarea aplicarii mSsurilor prevSzute la
art. 1 pet. 1 se urm§re§te de c£tre Ministerul Afacerilor Interne.
(2) MSsurile prevSzute la art. 1 pet. 2—7 se pun in aplicare
de catre Ministerul SanSt^ii si Ministerul Tineretului $i Sportului.
Respectarea aplicSrii acest’or mSsuri se urmare?te de cStre
Ministerul Afacerilor Interne.
(3) MSsurile prevSzute la art. 1 pet. 8—18 se pun tn aplicare
de c§tre Ministerul San£t3tii si Ministerul Culturii. Respectarea
aplicSrii acestor masuri se’ urmSre$te de c3tre Ministerul
Afacerilor Interne.
(4) Masura prevazuta la art. 1 pet. 19 se pune tn aplicare de
c§tre Ministerul SSnatatii si Ministerul Afacerilor Interne.
Respectarea aplicarii acestei masuri se urmareste de catre
Ministerul Afacerilor Interne.
(5) Respectarea aplicarii masurilorprevazute la art. 1 pet. 20
se urmareste de catre Ministerul Afacerilor Interne.
(6) MSsura prevazutS la art. 1 pet. 21—24 se pune tn aplicare
de catre Ministerul SSnatStii $i, dup£ caz, de Ministerul Tineretului
si Sportului, Ministerul Mediului, Apelorsi P3durilorsau 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. 25—45 si 49 se urmareste de catre Ministerul Afacerilor
Interne.
(8) Masura prevazuta la art. 1 pet. 46—48 se urmareste
de catre Ministerul Afacerilor Interne.
(9) Respectarea aplicarii masurilor prevazute la art. 2
se urmareste de catre Ministerul Afacerilor Interne.
(10) Respectarea aplicarii masurii prevazute la art. 3
se urmareste de catre Ministerul Sanatafli Ministerul Afacerilor
Interne.

(11) Respectarea aplicarii masurilor prevazute la art. 4
se urmareste de catre Ministerul Transporturilor si Infrastructure
§i Ministerul Afacerilor Interne.
(12) Masura prevazuta la art. 5 se pune Tn aplicare de catre
Ministerul Afacerilor Interne.
(13) Masura prevazuta la art. 6 pet. 9 se pune Tn aplicare de
catre
Ministerul
Sanatatii,
Ministerul
Economiei,
Antreprenoriatului si Turismului si Autoritatea National Sanitara
Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor. Respectarea aplicarii
masurilor prevazute la art. 6 se urmareste de catre Ministerul
Muncii $i Protec{iei Sociale si Ministerul Afacerilor Interne.
(14) Respectarea aplicarii masurilor prevazute la art. 7
se urmareste de catre Ministerul Muncirsi Protectiei Sociale.
(15) Masurile prevazute la art. 8 se pun Tn aplicare de catre
Ministerul Transporturilor $i Infrastructurii, Ministerul Afacerilor
Interne si Ministerul Sanatatii. Respectarea aplicarii acestor
masuri se urmareste de catre Ministerul Muncii si Protectiei
Sociale $i Ministerul Afacerilor Interne.
(16) Respectarea aplicarii masurilor prevazute la art. 9
pet. 1—5,12 si 17—24 se urmareste de catre Ministerul Muncii
si Protec|iei Sociale si Ministerul Afacerilor Interne.
(17) Masurile prevazute la art. 9 pet. 6—8 se pun Tn aplicare de
catre Ministerul Sanatatii $i Ministerul Afacerilor Interne.
Respectarea aplicarii acestor masuri se urmareste de catre
Ministerul Muncii si Protectiei Sociale si Ministerul Afacerilor Interne.
(18) Masurile prevazute la art. 9 pet. 9, 10 $i 16 se pun Tn
aplicare de catre Ministerul Sanatatii. Respectarea aplicarii
acestor masuri se urmareste de catre Ministerul Muncii si
Protectiei Sociale si Ministerul Afacerilor Interne.
(19) Masurile prevazute la art. 9 pet. 11 se pun Tn aplicare de
catre Ministerul Economiei, Antreprenoriatului si Turismului si
Ministerul Sanatatii. Respectarea aplicarii masurilor prevazute la
art. 9 pet. 11 se urmareste de catre Ministerul Muncii si Protectiei
Sociale si Ministerul Afacerilor Interne.
(20) Masurile prevazute la art. 9 pet. 13—15 se pun Tn aplicare
de catre Ministerul Tineretului si Sportului si Ministeml Sanatatii.
Respectarea aplicarii acestor masuri se urmareste de catre
Ministerul Muncii si Protectiei Sociale $i Ministerul Afacerilor Interne.
(21) Masurile prevazute la art. 10 se pun Tn aplicare de catre
Ministerul Educatiei si Ministerul Sanatatii. Respectarea aplicarii
acestor masuri se urmareste de catre Ministerul Muncii
$i Protectiei Sociale $i Ministerul Afacerilor Interne.
(22) Respectarea aplicarii masurilor prevazute la art. 11 se
urmareste de catre Ministerul Muncii si Protectiei Sociale
si Ministerul Afacerilor Interne.
(23) Masurile prevazute la art. 12 se pun Tn aplicare de catre
Ministerul Muncii $i Protectiei Sociale.”
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