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HOTARARI ALE GUVERNULUI ROMANIEI
GUVERNUL ROMANIEI

HOTARARE
pentru modificarea si completarea anexelor nr. 2 si 3 la Hotararea Guvernului nr. 531/2021 
privind prelungirea starii de alerta pe teritoriul Romaniei Tncepand cu data de 13 mai 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. 32/2021 privind 
propunerea adoptarii unor masuri de relaxare m contextul evolutiei pandemiei de COVID-19 si pentru modificarea si completarea 
Hotararii Comitetului National pentru Situatii de Urgenta nr. 28 din 14.05.2021,

avand in vedere „Analiza factorilor de rise privind managementul situatiei de urgenta generate de virusul SARS-CoV-2 pe 
teritoriul Romaniei la data de 24.05.2021”, document Tntocmit la nivelul Centrului National de Conducere si Coordonare 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 hotarSre.
Art. 1. — Anexele nr. 2 si 3 la Hotararea Guvernului 

nr. 531/2021 privind prelungirea starii de alerta pe teritoriul 
Romaniei Tncepand cu data de 13 mai 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. 488 din 11 mai 2021, 
cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se 
completeaza dupa cum urmeaza:

1. In anexa nr. 2, articolul 31 se modifica si va avea 
urmatorul cuprins:

„Art. 31. — (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. 5, 6 si 12 numai a persdanelor care se afla Tn 
una dintre urmatoarele situatii:

a) sunt vaccinate Tmpotriva virusului SARS-CoV-2 si au trecut 
10 zile de la finalizarea scheme! 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. 7 numai 
a persoanelor care se afla Tn una dintre urmatoarele situatii:

a) sunt vaccinate Tmpotriva virusului SARS-CoV-2 si 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.

(3) 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. 6 pet. 2 si 4, 
respectiv art. 10 pet. 4 numai a persoanelor care sunt vaccinate 
Tmpotriva virusului SARS-CoV-2 si au trecut 10 zile de la 
finalizarea schemei complete de vaccinare.

(4_) Persoanele fizice sunt obligate sa faca dovada situatiilor 
prevazute la alin. (1)—(3) prin prezentarea documentelof pe 
suport^hartie sau Tn format electronic.”

2. In anexa nr. 3, articolul 1 se modifica si va avea 
urmatorul cuprins:

K 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 SARS-CoV-2 
sunt mterzise organizarea si desfasiirarea de mitinguri,

demonstratii, procesiuni, concerte sau alte tipuri de Tntruniri Tn 
spatii deschise, precum si a Tntrunirilor de natura activitatilor 
culturale, stiintifice, artistice, sportive sau de divertisment Tn 
spatii Tnchise, cu exceptia celor organizate si desfasurate potrivit 
pet. 3—27;

2. se interzice desfasurarea de reuniuni cu prilejul unor 
sarbatori, aniversari, petreceri Tn spatii Tnchise si/sau deschise, 
publice si/sau private;

3. activitatile de pregatire fizica Tn cadrul structurilor si bazelor 
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 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. competitiile sportive se pot desfasura pe teritoriul 
Romaniei fara spectatori, numai 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;

5. Tn spatiile deschise competitiile sportive se pot desfasura 
pe teritoriul Romaniei cu participarea spectatorilor pana la 25% 
din capacitates maxima a spatiului. Participarea este permisa 
dear 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 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;

6. Tn spatiile Tnchise competitiile sportive se pot desfasura pe 
teritoriul Romaniei cu participarea spectatorilor pana la 25% din 
capacitates 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 SARS-CoV-2, Tn conditiile stabilite prin

?omun al ministrului tineretului si sportuiui si al ministrului
nfn^rin’9nmlS ln t!1n?ei-ullarl 43 ?' al art 71 alin.'(2) din Legea 
nr. 55/2020, cu modificarile si completarile ulterioare'
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7. competitiile sportive se pot desfasura pe teritoriul 
Romaniei cu participarea spectatorilor peste 25% 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 
scheme! complete de vaccinare sau persoanele care prezinta 
rezultatul negativ al unui test RT-PCR nu mai vechi de 72 de 
ore, ori rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid nu 
mai vechi de 24 de ore, numai daca acestea se vaccineaza la 
intrarea in incinta, in conditiile stabilite prin ordinul comun al 
ministrului tineretului $i spoiiului si al ministrului sanata^ii, emis 
in temeiul art. 43 si al art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu 
modificarile si completarile ulterioare;

8. in conditiile pet. 3 se permite desfa$urarea de cStre 
sportivii profesionisti, legitimati si/sau de performant<a a 
activitatilor de preg^tire fizica in bazine acoperite sau aflate in 
aer liber, iar activitatile de pregatire fizica in spa^ii inchise sunt 
permise numai cu respectarea regulilor de distantare intre 
participant, astfel incat sa se asigure minimum 7 mp/persoana;

9. activitatile institutiilor muzeale, bibliotecilor, librariilor, 
cinematografelor, studiourilor de productie de film si 
audiovizualS, institutiilor de spectacole si/sau concerte, scolildr 
populare. de arta si de meserii, precum $'i evenimentele culturale 
in aer liber se pot desfasura numai in conditiile stabilite prin 
ordinul comun al ministrului culturii si al ministrului sSnStStii, 
emis in temeiul art. 44 si al art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, 
cu modificcirile si completarile ulterioare;

10. in conditiile pet. 9, organizarea si desfasurarea activitatii 
in cadru! 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 incident cumulate la 14 zile din judet/localitate 
este mai mica sau egala cu 3/1.000 de locuitori, $i sunt interzise 
la depasirea incidentei de 3/1.000 de locuitori;

11. in conditiile pet. 9, organizarea si desfSsurarea activitatii 
in cadrul cinematografelor, institutiilor de spectacole $i/sau 
concerte se pot desfasura cu participarea publicului pan§ la 
capacitatea maxima a spatiului. Participarea este permisa doar 
pentru persoanele care sunt vaccinate impotriva virusului 
SARS-CoV-2 pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea 
scheme! complete de vaccinare, in conditiile stabilite prin ordinul 
comun al ministrului culturii §i al ministrului sanatatii, emis in 
temeiul art. 44 si al art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu 
modificarile si completarile ulterioare;

12. in conditiile pet. 9, la nivelul judetelor/localitatilor unde 
incidenta cumulate la 14 zile este mai micS sau egala cu 3/1.000 
de locuitori, organizarea si desfasurarea spectacolelor de tipul 
drive-in sunt permise numai daca ocupan^ii 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 
altor evenimente culturale sunt permise numai cu participarea a 
cel mult 1.000 de spectatori, cu asigurarea unei suprafete de 2 mp 
pentru fiecare persoana, precum $i cu purtarea m§stii de 
protectie. Participarea este permisa doar pentru persoanele care 
sunt vaccinate impotriva 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 In perioada cuprinsa Intre a 15-a zi a 
90-a zi ulterioara confirmSrii infectarii cu SARS-CoV-2, Tn 
conditiile stabilite prin ordinul comun al ministrului culturii si al 
ministrului sanatatii, emis In 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’;

13. In conditiile pet. 9, la nivelul judetelor/localitatilor unde 
incident cumulata la 14 zile este mai mica sau egala cu 3/1.000 
de locuitori. organizarea si desfasurarea In aer liber a 
spectacolelor, concertelor, festivalurilor publice si private sau a

altor evenimente culturale sunt permise cu participarea unui 
numar mai mare de 1.000 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, In conditiile stabilite prin ordinul 
comun al ministrului culturii $i af ministrului sanatatii, emis In 
temeiul art. 44 si al art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu 
modificarile $i completarile ulterioare. Activitatile sunt interzise la 
nivelul judetelor/localitatilor unde incidenta cumulata la 14 zile 
este mai mare de 3/1.000 de locuitori;

14. activitatea cultelor religioase, inclusiv slujbele si 
rugaciunile colective, se desfasoara In interiorul $i/sau In afara 
lacasurilor de cult, cu respectarea regulilor de protectie sanitara, 
stabilite prin ordinul comun al ministrului sanatatii si al ministrului 
afacerilor interne, emis In temeiul art. 45 §i al aft. 71 alin. (2) din 
Legea nr. 55/2020, cu modificarile $i completarile ulterioare;

15. In condifiile pet. 14, pentru prevenirea raspandirii 
infectiilor cu 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 
In aer liber, cu exceptia celor care se desfasoara cu participarea 
a cel mult 10 persoane care nu loeuiese Im’preuna, 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 (numi, 
botezuri, mese festive etc.), cum ar fi, fara a se limita la acestea, 
In saloane, camine culturale, restaurante, baruri, cafenele, 
saii/corturi de evenimente, cu un numar de participant! de 
maximum 70 de persoane Tn exterior si de maximum 50 de 
persoane In interior In judetele/localitaUle 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 In exterior si/sau 
In interior nu sunt luate In calcul persoanele care au varst’a mai 
mica de 16 ani;

18. In conditiile pet. 17 se permite organizarea de 
evenimente private (nunti, botezuri, mese festive etc.), cum ar fi, 
fara a se limita la acestea, In saloane, camine culturale, 
restaurante, baruri, cafenele, saii/corturi de evenimente, pana 
la capacitatea maxima a spatiului In exterior sau In interior In 
judetele/iocalitatile unde incidenta cumulate la 14 zile este mai 
micS sau egali cu 3/1.000 de locuitori, cu asigurarea unei 
suprafete de minimum 4 mp pentru fiecare persoanS, dacS toate 
persoanele sunt vaccinate Impotriva virusului SARS-CoV-2 
pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete 
de vaccinare;

19. se permite organizarea de cursuri de instruire $i 
workshopuri pentru adulti, inclusiv cele organizate pentru 
implementarea proiectelor finantate din fonduri europene, cu un 
numSr de participant! de maximum 70 de persoane In interior $i 
de maximum 200 de persoane In exterior, cu asigurarea unei 
suprafete de 2 mp pentru fiecare persoana, cu purtarea mastii 
de protectie si cu respectarea normelor de sanatate publica 
stabilite In ordinul ministrului sdnStatii, dac5 incidenta cumulate 
la 14 zile In judet/localitate este mai mic§ sau egala’ cu 3/1.000 
de locuitori;

20. In conditiile pet. 19 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 70 de persoane In 
interior si mai mare de 200 de persoane Tn exterior, cu 
asigurarea unei suprafete de 2 mp pentru fiecare persoana, dac5 
toate persoanele sunt vaccinate Tmpotriva virusului SARS-CoV-2 
pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete 
de vaccinare;

21. se permite organizarea de conferinte cu un numar de 
participant! de maximum 100 de persoane In interior cu
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asigurarea unei suprafete de 2 mp pentru fiecare persoana, cu 
purtarea mastii de protectie si cu respectarea normelor de 
sanatate publica stabilite in or’dinul ministrului sanatatii, daca 
incidenta cumulata la 14 zile tn judet/localitate este rriai mica 
sau egala cu 3/1.000 de locuitori;

22. Tn conditiile pet. 21 se permits organizarea de conferinte 
cu un numar de participanti mai mare de 100 de persoane Tn 
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;

23. se permit organizarea si desfasurarea de catre institutiile 
cu atributii Tn domeniul apar^rii nationals, ordinii si sigurantei 
publics, Tn aer liber, a activitatilor specifics, sub supravegherea 
unui medic epidemiolog;

24. se permit organizarea si desfasurarea activitatilor 
specifics din domeniul diplomatic, inclusiv’la sediile misiunilor 
diplomatics si oficiilor consulate acreditate Tn Romania, astfel 
meat sa fie asigurate o suprafata de minimum 4 mp pentru 
fiecare persoana participants si respectarea regulilor de 
protectie sanitara;

25. se permits, 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 100 de persoane 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;

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;

26. se permite desfasurarea activitatilor de prevenire si 
combatere a pestei porcine africane prin vanatori colective la 
care pot participa cel mult 20 de persoane;

27. se permit festivitatile organizate Tn spatii deschise, 
prilejuite de terminarea anului scolar, cu participarea 
personalului didactic, a elevilor, precum si a Tnsotitorilor 
acestora. Participarea Tnsotitorilor este perrhisa 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 SARS-CoV-2, 
Tn conditiile stabilite prin ordinul comun al ministrului educatiei si 
al ministrului sanatatii, emis Tn temeiul art. 71 alin. (2) din Legea 
nr. 55/2020, cu modificarile si completarile ulterioare ”

3. In anexa nr. 3, la articolul 2 afineatul (1), punctul 1 se 
modifica si va avea urmatorul cuprins:

„1. Tn interiorul localitatilor se interzic circulatia persoanelor Tn 
grupuri pietonale mai mari de 8 persoane care nu apartin 
aceleiasi familii, precum si formarea unor asemenea grupuri;’".

4. In anexa nr. 3, la articolul 2 alineatul (1), punctul 7 se 
abrogp.

5. In anexa nr. 3, la articolul 2, alineatul (5) se abroga.
6. In anexa nr. 3, articolul 6 se modifica si 

urmatorul cuprins:
~ 'n concJitiile art. 5 alin. (3) lit. f) din Legea 

nr. 55/2020, cu modificarile si completarile ulterioare y 
stabilesc urmatoarele masuri;
H^1f:oactiyitat®at_ciuJpublicul a operator!lor economici care 
desfasoara activitati de preparare, comercializare si consum al

produselor alimentare si/sau bauturilor alcoolice si nealcoolice, 
de tipul restaurantelof si cafenelelor, Tn interiorul cladirilor, 
precum si la terase este permisa fara a depasi 70% din 
capacitates maxima a spatiului si Tn intervalul orar 5^00—24,00, 
Tn judetele/locaiitatile unde incidenta cumulata la 14 zile este 
mai mica sau egal^ cu 3/1.000 de locuitori si este interzisa la 
depasirea incidentei de 3/1.000 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 restaurantelof si cafenelelor, Tn interiorul cladirilor, 
precum si la terase este permisa pana la capacitatea maxima a 
spatiului’si Tn intervalul orar 5,00—24,00, Tn judetele/locaiitatile 
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;

3. activitatea restaurantelor si a cafenelelor din interiorul 
hotelurilor, pensiunilor sau alter unitati de cazare, precum si la 
terasele acestora este permisa f^ra a depasi 70% din 
capacitatea maxima a spatiului si Tn intervalul orar 5,00—24,00, 
Tn judetele/locaiitatile 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/locaiitatile 
unde este depasita incidenta de 3/1.000 de locuitori Tn ultimele 
14 zile;

4. activitatea restaurantelor si a cafenelelor din interiorul 
hotelurilor, pensiunilor sau alter unitati de cazare, precum si la 
terasele acestora este permisa pana la capacitatea maxima a 
spatiului si Tn intervalul orar 5,00—24,00, Tn judetele/locaiitatile 
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;

5. masurile prevazute la pet. 1—4 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;

6. Tn situatia Tn care activitatea operatorilor economici 
prevazuti la pet. 1 si 3 este restrictionata sau Tnchisa se permit 
prepararea hranei si comercializarea produselor alimentare si 
bauturilor alcoolice si nealcoolice care nu se consuma Tn spatiile 
respective;

7. operatorii economici prevazuti la pet. 1 si 3 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;

8. 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. 5, cu asigurarea 
distante de minimum 2 metri Tntre mese si participarea a 
maximum 6 persoane la o masa, daca sunt din familii diferite, si 
cu respectarea masurilor de protectie sanitara stabilite prin ordi'n 
comun al ministrului sanatatii, al ministrului economiei, 
antreprenoriatului si turismului si al presedintelui Autoritatii 
Nationals Sanitare Veterinare si pentru Siguranta AlimenteloV, 
emis Tn temeiul art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020 cu 
modificarile si completarile ulterioare;

9. activitatea Tn baruri, cluburi si discoteci este permisa fara 
a depasi 50% din capacitatea maxima a spatiului si Tn intervalul 
orar 5,00—24,00 Tn judetele/locaiitatile unde incidenta cumulata 
a 14 zile este mai mica sau egala cu 3/1.000 de locuitori, daca 
toate persoanele sunt vaccinate Tmpotriva virusului SARS-CoV-2
de^accin? 3U treCUt zile de la fi^izarea schemei complete

10. se limiteaza gradul de ocupare a structurilor de primire 
unstice cu functiuni de cazare turistica, astfel cum sunt definite 

la art. 2 lit. d) dm Ordonanta Guvernului nr. 58/1998 privind 
organizarea si desfasurarea activitatii de turism Tn Romania,

unei

va avea

se
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aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 755/2001, cu 
modificarile si comple’tarile ulterioare, la cel mult 85% din 
capacitatea maxima a acestora, Tn urmatoarele localitati:

a) zona Mamaia Nord, judetul Constanta;
b) Navodari, judetul Constanta;
c) Mamaia si Marhaia-Sat, judetul Constanta;
d) Constanta, judetul Constanta;
e) Agigea, judetul Constanta;
f) Eforie Nord, judetul Constanta;
g) Eforie Sud, judetul Constanta;
h) Techirghiol, judetul Constanta;
i) Tuzla, judetul Constanta;
j) Costinesti, judetul Constanta;
k) Neptun-Olimp, judetul Constanta;
l) Jupiter, judetul Constanta;
m) Cap Aurora, judetul Constanta;
n) Venus, judetul Constanta;
o) Saturn, judetul Constanta;
p) Mangalia, judetul Constanta;
q) 2 Mai, judetul Constanta;
r) Varna Veche, judetul Constanta;
11. Tn localitatile prevazute la pet. 10, ocuparea spatiilor din

structurile de primire turistice cu functiuni de cazare turistica, astfel 
cum sunt definite la art. 2 lit. d) din Ordonanta Guvernului 
nr. 58/1998, aprobata cu modificari si completari prin Legea 
nr. 755/2001, cu modificarile si completarile ulterioare, este permisa 
pana la capacitatea maxirn^ a acestora, daca toate persoanele 
sunt vaccinate Tmpotriva virusului SARS-CoV-2 pentru care au 
trecut JO zile de la finalizarea scheme! complete de vaccinare.”

7. In anexa nr. 3, articolul 8 se abroga.
8. in anexa nr. 3, articolul 10 se modified si va avea 

urmatorut cuprins:
„Art. 10. — In conditiile art. 5 alin. (3) lit. f) din Legea 

nr. 55/2020, cu modificarile si completarile ulterioare, se 
stabilesc urmatoarele masuri:

1. se suspenda activitatea operatorilor economici 
desfasurata Tn spatii Tnchise Tn domeniul salilor de sport si/sau 
fitness Tn localitatile unde incidenta cumulata la 14 zile este mai 
mare de 4/1.000 de locuitori;

2. 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 maxima a spatiului Tn judetele/local’itatile 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;

3. 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 70% din 
capacitatea maxima a spatiului Tn judetele/local’itatile 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;

4. 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 
pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete 
de vaccinare;

5. activitatea cu publicul a operatorilor economici licentiati Tn 
domeniul jocurilor de noroc este permisa fara a depasi 70% din 
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;

6. se instituie obligatia institutiilor si autoritatilor publics, 
operatorilor economici si profesionistilor de a organize 
activitatea astfel meat sa asigure, la intrarea Tn sediu, Tn mod 
obligatoriu, triajul epidemiologic si dezinfectarea obligatorie a

9

mainilor, atat pentru personalul propriu, cat si pentru vizitatori, Tn 
conditiile stabilite prin ordinul comun al ministrului 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;

7. se instituie obligatia desfasurarii activitatii la nivelul 
cabinetelor stomatologice si unitatilor sanitare noh-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;

8. se instituie obligatia operatorilor economici care 
desfasoara activitati de jocuri de noroc, Tngrijire personals, 
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;

9. dperatorii economici care desfasoara activitati de jocuri de 
noroc au obligatia sa respecte orar’ul 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. Masuriie se stabilesc pentru unitatile 
administrativ-teritoriale Tn care se constata o raspandire 
comunitara intensa a virusului si/sau un numar Tn crestere al 
persoanelor infectate cu virusul SARS-CoV-2;

10. 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 egala cu 3/1.000 de locuitori si este interzisa la 
depasirea incidentei de 3/1.000 de locuitori;

11. se instituie obligatia operatorilor economici care 
desfasoara activitati de administrare a strandurilor exterioare, a 
piscinelor exterioare sau a salilor de sport/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;

12. 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;

13. 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, cu condltia ca Tnsotitorii cbpiilor sa fie 
vaccinati Tmpotriva virusului SARS-CoV-2 pentru care au trecut 
10 zile de la finalizarea schemei 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 economici care administreaza sali 
de jocuri 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 
mica sau egala cu 3/1.000 de locuitori, daca toate persoanele 
sunt vaccinate Tmpotriva virusului SARS-CoV-2 pentru care au 
trecut JO zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare."

9. In anexa nr. 3, la articolul 13, dupa alineatul (2) se 
introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urmatoru! 
cuprins:

„(3) Organizarea activitatii la locul de munca se va realiza cu 
respectarea prevederilor legale emise de autoritatile competente Tn 
ceea ce priveste prevenirea contaminarii cu virusul SARS-CoV-2 
si pentru asigurarea securitatii si sanatatii Tn munca a 
fucratorilor, tinand cont si de gradul de vaccinare a angajatilor de 
la acel loc de munc§, atestat prin certificat de vaccinare 
Tmpotriva virusului SARS-CoV-2 prezentat de salariatii pentru
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care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de 
vaccinare, precum si de numarui de angajati care se afla Tn 
perioada cuprinsa Tntre a 15-a zi si a 90-a zi ulterioara 
confirmarii infectarii cu virusul SARS-CoV-2 si care detin si 
prezinta angajatorului adeverinta eliberata de medicul de 
familie."

10. fn anexa nr. 3, articolul 15 se modifica si va avea 
urmatorul cuprins:

.Art. 15. — (1) Respectarea aplicarii masurilor prevazute la 
art. 1 pet. 1 si 2 se urmareste de catre Ministerul Afacerilor 
Interne.

(2) Masurile prevazute la art. 1 pet. 3—8 se pun Tn aplicare 
de catre Ministerul Sanatatii si Ministerul Tineretului si Sportului. 
Respectarea aplicarii acest’or masuri se urmareste de catre 
Ministerul Afacerilor Interne.

(3) Masurile prevazute la art. 1 pet. 9—13 se pun Tn 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 Tn 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 se pune Tn 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. 17—24 
si 26 se urmareste de catre Ministerul Afacerilor Interne.

(8) Masura prevazuta la art. 1 pet. 25 se urmareste de catre 
Ministerul Afacerilor Interne.

(9) Masura prevazuta la art. 1 pet. 27 se pune Tn aplicare de 
catre Ministerul Educatiei si Ministerul Sanatatii. Respectarea 
aplicarii acestor masuri se urmareste de catre Ministerul 
Afacerilor Interne.

(10) Respectarea aplicarii masurilor prevazute la art. 2 se 
urmareste de catre Ministerul Afacerilor Interne.

(11) Respectarea aplicarii masurii prevazute la art. 3 se 
urmareste de catre Ministerul Sanatatii si Ministerul Afacerilor 
Interne.

(12) Respectarea aplicarii masurilor prevazute la art. 4 se 
urmareste de catre Ministerul Transporturilor si Infrastructurii si 
Ministerul Afacerilor Interne.

(13) Masura prevazuta la art. 5 se pune Tn aplicare de catre 
Ministerul Afacerilor Interne.

(14) Masura prevazuta la art. 6 pet. 8 se pune Tn aplicare de 
catre Ministerul Sanatatii, Ministerul Economiei, 
Antreprenoriatului si Turismului si Autoritatea Nationals Sanitara 
Veterinara si pentru Siguranta Al'imentelor. Respectarea aplicarii 
masurilor prevazute ia art. 6 se urmareste de catre Ministerul 
Muncii si Protectiei Sociale si Ministerul Afacerilor Interne.

(15) Respectarea aplicarii masurilor prevazute la art. 7 se 
urmareste de catre Ministerul Muncii si Protectiei Sociale.

(16) Masurile prevazute la art. 9 se pun Tn aplicare de catre 
Ministerul Transporturilor si Infrastructurii, Ministerul Afacerilor 
Interne si Ministerul Sanatatii. Respectarea aplicarii acestor 
masuri se urmareste de catre Ministerul Muncii si Protectiei 
Sociale si Ministerul Afacerilor Interne.

(17) Respectarea aplicarii masurilor prevazute la art. 10 
pet. 1—5, 10, 13 si 14 se urmareste de catre Ministerul Muncii 
si Protectiei Sociale si Ministerul Afacerilor Interne.

(18) Masurile prevazute la art. 10 pet. 6 se pun tn aplicare de 
catre Ministerul Sanatatii' si Ministerul Afacerilor Interne. 
Respectarea aplicarii acestor masuri se urmareste de catre 
Ministerul Muncii si Protectiei Sociale si Ministerul Afacerilor 
Interne.

(19) Masurile prevazute la art. 10 pet. 7 si 12 se pun Tn 
aplicare de catre Ministerul Sanatatii. Respectarea aplicarii 
acestor masuri se urmareste de c^tre Ministerul Muncii si 
Protectiei Sociale si Ministerul Afacerilor Interne.

(20) Masurile prevazute la art. 10 pet. 8 se pun Tn aplicare de 
catre Ministerul Economiei, Antreprenoriatului si Turismului si 
Ministerul Sanatatii. Respectarea aplicarii masurilor prevazute la 
art. 10 pet. 8 si 9 se urmareste de catre Ministerul Muncii si 
Protectiei Sociale si Ministerul’Afacerilor Interne.

(21) Masurile prevazute la art. 10 pet. 11 se pun Tn aplicare 
de catre Ministerul Tineretuiui si Sportului si Ministerul Sanatatii. 
Respectarea aplicarii acestor masuri se urmareste de catre 
Ministerul Muncii si Protectiei Sociale si Ministerul Afacerilor 
Interne.

(22) Masurile prevazute la art. 11 se pun Tn aplicare de catre 
Ministerul Educatiei si Ministerul Sanatatii. Respectarea aplicarii 
acestor masuri se urmareste de catre Ministerul Muncii si 
Protectiei Sociale si Ministerul Afacerilor Interne.

(23) Respectarea aplicarii masurilor prevazute la art. 12 se 
urmareste de catre Ministerul Muncii si Protectiei Sociale si 
Ministerul Afacerilor Interne.

(24) Masurile prevazute la art. 13 se pun Tn aplicare de catre 
Ministerul Muncii si Protectiei Sociale."

Art. II. — Prezenta hota’rare intra Tn vigoare la data de 1 iunie
2021.
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