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GUVERNUL ROMANIEI

HOTARARE
pentru modificarea anexelor nr. 2 si 3 la Hotararea Guvernului nr. 636/2021
privind prelungirea starii de aierta pe teritoriul Romaniei incepand cu data de 12 iunie 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. 41/2021 privind
propunerea adoptarii unor masuri de relaxare m contextul evolutiei pandemiei de COVID-19,
avand in vedere „Analiza factorilor de rise privind managementul situatiei de urgenta generate de virusul SARS-CoV-2 pe
teritoriul Romaniei la data de 23.06.2021'', document intocmit la nivelul Centrului National de Coordonare si Conducere a
Interventiei, Tn 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 Constitutia Romaniei, republicata,
Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.
Art. I. — Anexele nr. 2 si 3 la Hotararea Guvernului
nr. 636/2021 privind prelungirea starii de aierta pe teritoriul
Romaniei incepand cu data de 12 iunie 2021, precum si
stabilirea masurilor care se aplica pe durata acesteia pentru
prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19,
publicata Tn Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 586 din
10 iunie 2021, se modifica dupa cum urmeaza:
1. In anexa nr. 2, articolul 4 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 participarea la una dintre activitatile prevazute Tn anexa
nr. 3 art. 1 pet. 3, 4 si 11 numai a persdanelor care se afla Tn
una dintre urmatoarele situatii:
a) sunt vaccinate Tmpotriva virusului SARS-CoV-2 pentru care
au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare;
b) prezinta rezultatul negativ al unui test RT-PCR nu mai
vechi de 72 de ore;
c) prezinta rezultatul negativ certificat al unui test antigen
rapid nu mai vechi de 24 de ore;
d) se afla Tn perioada cuprinsa Tntre a 15-a zi si a 90-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 participarea
la una dintre activitatile prevazute Tn anexa nr. 3 art. 1 pet. 5
numai a persoanelor care sunt vaccinate Tmpotriva virusului
SARS-CoV-2 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. in anexa nr. 3, la articolul 1, punctele 3—5 vor avea
urmatorul cuprins:
„3. Tn spatiile deschise, competitiile sportive se pot desfasura
pe teritoriul Romaniei cu participarea spectatorilor pana la 50%
din capacitatea maxima a spatiului. Participarea este permisa
doar pentru persoanele care sunt vaccinate Tmpotriva virusului
SARS-CoV-2 pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea
schemei complete de vaccinare, persoanele care prezinta
rezultatul negativ al unui test RT-PCR nu mai vechi de 72 de ore
sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid nu mai
vechi de 24 de ore, respectiv persoanele care se afla Tn
perioada cuprinsa Tntre a 15-a zi si a 90-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, competitiile sportive se pot desfasura pe
teritoriul Romaniei cu participarea spectatorilor pana la 50% din
capacitatea maxima a spatiului. Participarea este permisa doar
pentru persoanele care sunt vaccinate Tmpotriva virusului
SARS-CoV-2 pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea
schemei complete de vaccinare, persoanele care prezinta
rezultatul negativ al unui test RT-PCR nu mai vechi de 72 de ore
sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid nu mai
vechi de 24 de ore, respectiv persoanele care se afla Tn
perioada cuprinsa Tntre a 15-a zi si a 90-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;
5. competitiile sportive se pot desfasura pe teritoriul
Romaniei cu participarea spectatorilor peste 50% din
capacitatea maxima a spatiului si pana la capacitatea maxima a
spatiului. Participarea este permisa doar pentru persoanele care
sunt vaccinate Tmpotriva virusului SARS-CoV-2 pentru care au
trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare,
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;".
3. In anexa nr. 3, la articolul 1, punctul 10 se abroga.
4. In anexa nr. 3, la articolul 1, punctele 11,12,16—18 si
21—24 vor avea urmatorul cuprins:
,,11. Tn conditiile pet. 8, la nivelul judetelor/localitatilor unde
incidenta cumulata la 14 zile este mai mica sau egala cu 3/1.000
de locuitori, organizarea si desfasurarea spectacolelor de tipul
drive-in sunt permise numai daca ocupantii unui autovehicul
sunt membrii aceleiasi familii sau reprezinta grupuri de pana la
4 persoane, iar organizarea si desfasurarea Tn aer liber a
spectacolelor, concertelor, festivalurilor publice si private sau a
altorevenimente culturale sunt permise numai cu participarea a
cel mult 2.500 de spectatori, cu asigurarea unei suprafete de
2 mp pentru fiecare persoana, precum si cu purtarea mastii de
protectie. Participarea este permisa doar pentru persoanele care
sunt vaccinate Tmpotriva virusului SARS-CoV-2 pentru care au
trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare,
persoanele care prezinta rezultatul negativ al unui test RT-PCR
nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui
test antigen rapid nu mai vechi de 24 de ore, respectiv
persoanele care se afla Tn perioada cuprinsa Tntre a 15-a zi si a
90-a zi ulterioara confirmarii infectarii cu virusul SARS-CoV-2,
Tn conditiile stabilite prin ordinul comun al ministrului culturii si al
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ministrului sanatatii, emis m temeiul art. 44 si al art. 71 alin. (2)
din Legea nr. 55/2020, cu modificarile si completarile ulterioare.
Activitatile sunt interzise la nivelul judetelor/localitatilor unde
incidents cumulata la 14 zile este mai mare de 3/1.000 de
locuitori;
12. in conditiile pet. 8, la nivelul judetelor/localitatilor unde
incidenta cumulata la 14 zile este mai mica sau egala cu
3/1.000 de locuitori, organizarea si desfasurarea Tn aer liber a
spectacolelor, concertelor, festivalurilor publics si private sau a
altor evenimente culturale sunt permise cu participarea unui
numar mai mare de 2.500 de spectator!, cu asigurarea unei
suprafete de 1 mp pentru fiecare persoana, precum si cu
purtarea mastii de protectie. Participarea este permisa doar
pentru persoanele care sunt vaccinate Tmpotriva virusului
SARS-CoV-2 pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea
scheme! complete de vaccinare, 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. Activitatile sunt interzise la
nivelul judetelor/localitatilor unde incidenta cumulata la 14 zile
este mai mare de 3/1.000 de locuitori;
16. se interzic activitatile recreative si sportive desfasurate
Tn aer liber, cu exceptia celor care se desfasoara 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, apelor si padurilor sau
ministrul agriculturii si dezvoltarii rurale;
17. se permite organizarea de evenimente private (nunti,
botezuri, mese festive etc.), cum ar fi, fara a se limita la acestea,
Tn saloane, camine culturale, restaurants, baruri, cafenele,
sali/corturi de evenimente, cu un numar de participanti de
maximum 150 de persoane Tn exterior sau de maximum 100 de
persoane Tn interior Tn judetele/iocalitatile unde incidenta
cumulata la 14 zile este mai mica sau egala cu 3/1.000 de
locuitori si este interzisa la depasirea incidentei de 3/1.000 de
locuitori. La stabilirea numarului de persoane Tn exterior si/sau
Tn interior nu sunt luate Tn calcul persoanele care au varsta mai
mica de 16 ani;
18. Tn conditiile pet. 17 se permite organizarea de
evenimente private (nunti, botezuri), cum arfi, fara a se limita la
acestea, Tn saloane, camine culturale, restaurante, baruri,
cafenele, sali/corturi de evenimente, cu un numar de participanti
de maximum 300 de persoane Tn interior si cu asigurarea unei
suprafete de 2 mp pentru fiecare persoana Tn judetele/iocalitatile
unde incidenta cumulata la 14 zile este mai mica sau egala cu
3/1.000 de locuitori. Participarea este permisa doar pentru
persoanele care sunt vaccinate Tmpotriva virusului SARS-CoV-2
pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete
de vaccinare, persoanele care prezinta rezultatul negatival unui
test RT-PCR nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ
certificat al unui test antigen rapid nu mai vechi de 24 de ore,
respectiv persoanele care se afla Tn perioada cuprinsa Tntre
a 15-a zi si a 90-a zi ulterioara confirmarii infectarii cu virusul
SARS-CoV-2;
21. 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 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 mica sau egala cu
3/1.000 de locuitori;

22. Tn conditiile pet. 21 se permits organizarea de cursuri de
instruire si workshopuri pentru adulti, inclusiv cele organizate
pentru implementarea proiectelorfinantate din fonduri europene
cu un numar de participanti mai mare de 150 de persoane Tn
interior si mai mare de 200 de persoane Tn exterior, cu
asigurarea unei suprafete de 2 mp pentru fiecare persoana,
daca toate persoanele sunt vaccinate Tmpotriva virusului
SARS-CoV-2 pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea
scheme! complete de vaccinare;
23. se permite organizarea de conferinte cu un numar de
participanti de maximum 150 de persoane Tn interior, cu
asigurarea unei suprafete de 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 mica
sau egala cu 3/1.000 de locuitori;
24. Tn conditiile pet. 23 se permite organizarea de conferinte
cu un numar de participanti mai mare de 150 de persoane In
interior, cu asigurarea unei suprafete de 2 mp pentru fiecare
persoana, daca toate persoanele sunt vaccinate Tmpotriva
virusului SARS-CoV-2 pentru care au trecut 10 zile de la
finalizarea scheme! complete de vaccinare;’’.
5. In anexa nr. 3, la articolul 2 alineatul (1), punctul 1
se abroga.
6. In anexa nr. 3, la articolul 5, punctul 3 se abroga.
7. In anexa nr. 3, articolul 6 va avea urmatorul cuprins:
„Art. 6. — Tn 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 restaurantelor si cafenelelor, Tn interiorul cladirilor,
precum si la terase este permisa pana la capacitatea maxima a
spatiului si Tn intervalul orar 5,00—2,00 Tn judetele/iocalitatile
unde incidenta cumulata la 14 zile este mai mica sau egala cu
3/1.000 de locuitori si este interzisa la depasirea incidentei de
3/1.000 de locuitori;
2. activitatea restaurantelor 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 si Tn intervalul orar 5,00—2,00, Tn judetele/iocalitatile
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/iocalitatile unde este depasita
incidenta de 3/1.000 de locuitori Tn ultimele 14 zile;
3. masurile prevazute la pet. 1 si 2 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 2 pereti, indiferent de natura acestora sau de caracterul
temporar sau permanent;
4. Tn situatia Tn care activitatea operatorilor economici
prevazuti la pet. 1 si 2 este restrictionata sau Tnchisa se permit
prepararea hranei si comercializarea produselor alimentare si
bauturilor alcoolice si nealcoolice care nu se consuma Tn spatiile
respective;
5. operatorii economici prevazuti la pet. 1 si 2 vor respecta
obligatiile stabilite prin ordin al ministrului sanatatii si al
ministrului economiei, antreprenoriatului si turismului, emis Tn
temeiul art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificarile si
completarile ulterioare;
6. prepararea, comercializarea si consumul produselor
alimentare si bauturilor alcoolice si nealcoolice sunt permise Tn
spatiile special destinate dispose Tn exteriorul cladirilor, Tn aer
liber, cu exceptia celor prevazute la pet. 3, cu asigurarea unei
distante de minimum 2 metri Tntre mese si participarea a
maximum 6 persoane la o masa, daca sunt din familii diferite, si
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cu respectarea masurilor de protectie sanitara stabilite prin ordin
comun al ministrului sanatatii, al ministrului economiei,
antreprenoriatului si turismului si al presedintelui Autoritatii
Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor,
emis Tn temeiul art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu
modificarile si completarile ulterioare;
7. activitatea Tn baruri, cluburi si discoteci este permisa fara
a depasi 70% din capacitatea maxima a spatiului si 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, daca
toate persoanele sunt vaccinate Tmpotriva virusului
SARS-CoV-2 pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea
scheme! complete de vaccinare. Activitatile sunt interzise la
nivelul judetelor/localitatilor unde incidenta cumulata la 14 zile
este mai mare de 3/1.000 de locuitori.”
8. In anexa nr. 3, la articolul 9, punctul 3 va avea
urmatorul cuprins:
„3. activitatea cu publicul a operatorilor economiei 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 7 mp pentru fiecare persoana;”.
9. In anexa nr. 3, la articolul 9, punctul 4 se abroga.
10. In anexa nr. 3, la articolul 9, punctele 5, 13 si 14
vor avea urmatorul cuprins:
„5. activitatea cu publicul a operatorilor economiei licentiati
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 si este interzisa la depasirea incidentei de 3/1.000 de
locuitori;
13. activitatea operatorilor economic! care administreaza
locuri de joaca pentru copii Tn spatii Tnchise este permisa fara a
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depasi 70% din capacitatea maxima a spatiului si Tn intervalul
orar 5,00—24,00, cu conditia ca Tnsotitorii copiilor sa fie
vaccinati Tmpotriva virusului SARS-CoV-2 si sa fi trecut 10 zile
de la finalizarea scheme! complete de vaccinare sau se afla Tn
perioada cuprinsa Tntre a 15-a zi si a 90-a zi ulterioara
confirmarii infectarii cu virusul SARS-CoV-2;
14. activitatea operatorilor economiei care administreaza sali
de jocuri este permisa fara a depasi 70% din capacitatea
maxima a spatiului si 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, daca toate persoanele
sunt vaccinate Tmpotriva virusului SARS-CoV-2 pentru care au
trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare.”
11. In anexa nr. 3, articolul 11 va avea urmatorul cuprins:
„Art. 11. — In conditiile art. 5 alin. (3) lit. f) din Legea
nr. 55/2020, cu modificarile si completarile ulterioare, activitatea
pietelor agroalimentare, inclusiv a pietelor volante, a targurilor,
balciurilor si a talciocurilor, definite potrivit art. 7 alin. (1) din
Hotararea Guvernului nr. 348/2004 privind exercitarea
comertului cu produse si servicii de piafa Tn unele zone publice,
cu modificarile si completarile ulterioare, se desfasoara Tn
conditiile stabilite prin ordin comun al ministrului dezvoltarii,
lucrarilor publice si administratiei, al ministrului agricultuhi si
dezvoltarii rurale, al ministrului sanatatii si al ministrului muncii
si protectie! sociale.”
12. In anexa nr. 3, la articolul 14, alineatul (15) va avea
urmatorul cuprins:
„(15) Masura prevazuta la art. 6 pet. 5 se pune Tn aplicare de
catre
Ministerul
Sanatatii,
Ministerul
Economiei,
Antreprenoriatului si Turismului si Autoritatea Nationals Sanitara
Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor. Respectarea aplicarii
masurilor prevazute la art. 6 se urmareste de catre Ministerul
Muncii si Protectiei Sociale si Ministerul Afacerilor Interne.”
Art. II. — Prezenta hotarare intra Tn vigoare la data de 1 iulie
2021.
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