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ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE
pentru modificarea şi completarea anexelor nr, 2 şi 3 la Hotărârea Guvernului nr. 553/2020
privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 17 iulie 2020,
precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea
şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19
Ţinănd seama de măsurile adoptate prin Hotârărea Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţâ nr. 37 din 28.07.2020
privind stabilirea unor măsuri de limitare a răspândirii infecţiilor cu SARS.CoV-2 la nivelul spaţiilor/activităţilor unde există un risc
cre scul de infeclare,
avănd in vedere faptul că evaluarea realizată În baza factorilor de risc prevăzuţi la art. 3 alin. (4) din Legea nr. 55/2020
privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19. cu modificările ulterioare, indică
necesitatea intensificării măsurilor de prevenire şi combatere a transmiterii virusului SARS-CoV-2, atât la nivel judeţean, cât şi la
nivel naţional, inclusiv instituirea unor măsuri restrictive/limitative referitoare la unele activităţi considerate cu risc epidemiologic
crescut, aspecte materializate in cuprinsul documentului intitulat "Analiza factorilor de risc privind managementul situa~ei de urgenţâ
generate de virusul SARS-CoV-2 pe teritoriul Romăniei la data de 28.07.2020 •• intocmit la nivelul Centrului Naţional de Conducere
şi Coordonare a Intervenţiei.
in temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată.
Guvernul

României

adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. - Anexa nr. 2 la Holărărea Guvernului nr. 553/2020
privind prelungirea
stăni de alertă pe teritoriul Romaniei
începând cu data de 17 iulie 2020. precum ş.istabilirea măsurilor
care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi
combaterea efectelor pandemiei de COVID-19. publicatâ În
Monitorul Oficial al Romăniei, Partea 1,nr. 627 din 16 iulie 2020,
cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se
completează după cum umlează:
1. După articolul 11 se introduce un nou articol, articolul 12,
cu următorul cuprins:
,.Art. 12. - (1) in aplicarea prevederilor art. 5 alin. (2) iiI. d) din
Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi
combalerea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările
ulterioare, purtarea măştii de protecţie, astfel Încât să acopere
nasul şi gura. este obligatorie pentru toate persoanele care au
implinit vârsta de 5 ani, prezente in spatiile publice deschise.
cum ar fi pieţele. tărgurile, zonele de aşteptare (staţii de autobuz,
peroane şi altele asemenea),
falezele. zonele in care se
desfăşoară serbări publice sau pelerinaje, exteriorul obiectivelor
turistice, in anumIte intervale orare, stabilite prin hotărâre a
comitetului judeţean/al municipiului Bucureşti pentru situa~i de
urgenţă. Spaţiile şi intervalele orare se stabilesc, la propunerea
direcţiilor de sănătate publică judetene, respectiva municipiului
Bucureşti,
luând in considerare
probabilitatea
prezenţei
concomitenta a unui număr mare de persoane in spaţiile şi in
intervalele orare respective. unde se constata dificultăţi in
asigurarea distanţei fizice de protecţie sanitară stabilite in
condiţiile legii.
(2) Administratorii/Proprietarii
spaţiilor publice deschise
stabiiite potrivit alin. (1) afişează la loc vizibil informaţii privind
obligativitatea purtării măştii de protecţiei in spaţiile respective,
la solicitarea comitetului judeţean/al municipiului Bucureşti
pentru situaţii de urgenţă."
2. Articolul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:
.Art. 2. Respectarea aplicării măsurilor prevăzute la
art. 1-12 se urmăreşte de câtre Ministerul Sănătâţii şi Ministerul
Afacerilor Interne."

Art. II. - Anexa nr. 3 la Hotărărea Guvernului nr. 553/2020
privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României
Începănd cu data de 17 iulie 2020, precum şi stabilirea măsurilor
care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea
şi
combaterea efectelor pandemiei de COVID.19. publicată În
Monitorul Oficial al Romăniei, Partea 1,nr. 627 din 16 iulie 2020,
cu modificările şi completă riie ulterioare. se modifică şi se
completează după cum urmează:
1. La articolul
5, după punctul 3 se introduc
trei noi
puncte, punctele 4-6, cu următorul cuprins:
A. Operatorii economici care desfăşoară activitatea in
spaţiile prevăzute la pct. 3. cum sunt terasele, cluburile, barurile
şi altele asemenea, au obligaţia să respecte orarul de lucru cu
publicul şi restricţiile stabilite prin hotărăre a Comitetului Naţional
pentru Situaţii de Urgenţă, la propunerea Grupului de suport
tehnica-ştiinţific privind gestionarea bolilor înalt contagioase pe
teritoriul României sau a comitetului judeţean/al municipiului
Bucureşti pentru situaţii de urgenţă.
5. Măsurile prevăzute la pcl. 4 se stabilesc pentru unităţile
adrninistraliv.teriloriale
in care se constată o răspândire
comunitară intensă a virusului şi/sau un număr in creştere al
persoanelor infectate cu virusul SARS-CoV-2.
6. Operatorii economici care desfăşoarâ activitatea in spaţiile
prevăzule la pct. 3 au obligaţia să ia măsuri pentru limitarea
numărului de clienţi la numărul locurilor pe scaune şi a oricăror
actiVităţi care presupun interacţiunea fizică Între clienţi."
2. La articolul 8. după punctul 4 se introduce
un nou
punct, punctul 41, cu următorul cuprins:
.4'. Operatorii economici care desfăşoară activită~ de jocuri
de noroc au obligaţia să respecte orarul de lucru cu publicul şi
restricţiile stabilite prin hotărăre a Comitetului Nalional pentru
Situaţii de Urgenţă, la propunerea Grupului de suport tehnicoştiinţific privind gestionarea bolilor inalt contagioase pe teritoriul
României sau a comitetului judeţean/al municipiului Bucureşti
pentru situaţii de urgenţă. Măsurile se stabilesc pentru unităţile
administrativ-teritoriale
in care se constată O răspăndire
comunilară intensă a virusului şi/sau un număr in creştere al
persoaneior infectate cu virusul SARS-CoV-2."
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3. La articolul 10, alineatul (15) se modifică şi va avea
următorul cuprins:

şi Ministerul

Sănătăţii.

Respectarea

aplicării

măsurilor

prevăzute la art. 8 pct. 4 şi 4' se urmăreşte de către

.(15) Măsurile prevăzute la art. 8 pct. 4 se pun in aplicare

Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale şi Ministerul Afacerilor

de către Ministerul Economiei. Energiei şi Mediului de Afaceri Interne:
PRIM-MINISTRU
LUDOVIC ORBAN
Conlrasemoează'
Ministrul afacerilor interne,

Marcel Ion Vela
Ministrul sănătăţii,
Nelu Tălaru
Ministrul lucrărilor publice, dezvoltării şi administraţiei,
Ion Ştefan
Ministrul mediului, apelor şi pădurilor,
Costel Alexe
Ministrul economiei, energiei şi mediului de afaceri,
Virgil-Daniel Popescu
Ministrul muncii şi protecţiei sociale.
Victoria Violeta Alexandru

Ministrui finanţelor publice,
Vasile.Florln Ciţu

Bucureşti. 31 iulie 2020.
Nr. 588.
GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE
pentru completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului
nr. 339/2020 privind aprobarea Programului naţional apicol
pentru perioada 2020-2022, a normelor de aplicare,
precum şi a valorii sprijinului financiar
In temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,
Guvernul Romăniei adoptă prezenta hotărâre.
Articol unic. - La anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 339/2020 privind
aprobarea Programului naţional apical pentru perioada 2020-2022, a normelor de
aplicare, precum şi a valorii sprijinului financiar, publicată in Monitorul Oficial al
Romăniei, Partea 1,nr. 362 din 6 mai 2020, după articolul 2 se introduce un nou
articol, articalul2', cu următorul cuprins:
.Art. 2'. - Pentru anul 2020, prin excepţie de la termenul prevăzut la art. 2,
documentele justificative prevăzute in anexa nr. 1 la cap. IX. in subcap. llilit. C,4
alin. (3) iiI. c), precum şi in subcap. V iiI. E alin. (4) IiI. il se pot depune pănă la data
de 1 septembrie 2020:
PRIM-MINISTRU
00" L.UDOVIC-ORBANi2 02 O
Cootrasemoeaz:3:
p. Mimstrul agriculturii şi dezvoltării
rurale,

George Scarlat,
secretar de stat
Ministrul afacerilor externe,
Bogdan Lucian Aurescu
Bucureşti, 31 iulie 2020.
Nr.589.

