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HOTĂRÂRE
pentru modificarea şi completarea anexelor nr. 2 şi 3 la Hotărârea Guvernului nr. 394/2020

privind declararea stării de alertă şi măsurile care se aplică pe durata acesteia
pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19

Ţinând seama de măsurile adoptate prin Hotărârea Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă nr. 28 din 11 iunie
2020 privind propunerea unor măsuri de relaxare necesare in contextul epidemiologic actual, aplicabile incepănd cu data de
15.06.2020,

in temeiul art. 108 din Conslilupa Romăniei, republicată, şi al art. 6 şi art. 71 alin. (1) din Legea nr. 55/2020 privind unele
măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19,

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Art. 1. - Anexele nr. 2 şi 3 la Hotărârea Guvemului 5. La anexa nr. 3 articolul 1, punctele 5 şi 6 se modifică
nr. 394/2020 privind declararea stării de alertă şi măsurile care şi vor avea urmAtorul cuprins:
se aplica pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea .5. Se interzic activităţile recreative şi sportive desfăşurate
efectelor pandemiei de COVID-19, publicată in Monitorul Oficial In aer liber,cu exceppa celor care se desfăşoară cu participarea
al Romăniei, Partea 1,nr. 410 din 18 mai 2020, aprobată cu a cel mult 6 persoane,care nu, locuiesc impreună, respectiv
modificari şi completări prin Hotărârea Perlamentulul României clclismul, drumeţille, all!;.garea, canotajul, alplnlsmul,
nr. 5/2020, cu modificarile şi completările ulterioare, se modifica vânătoarea, pescultul şi alte activităţi recreative şi sportive
şi se completează după cum urmează: desfăşurate in aer liber stabilite prin ordin comun al ministrului
1. La anexa nr. 2 articolul 1, punctele 2 şi 21se modifică sănătăpi,după caz, cu ministrullineretului şi sportului, ministrul

şi vor avea următorul cuprins: mediului, apelor şi pădurilor sau' ministrul agriculturii şi
.2. Pentru toate persoanele care vin in România dinlărlle dezvoltării rurale. ,

care nu fac obiectul excepţiei de la carantinareFizolare,stabilită 6, Se Interzica participarea la evenimente private in spaţII
de Institutul Naţionâl de Sănătate Publică şi aprobată de Inchlse, cu excepţi9 celor cate se desfăşoară cu participarea a
Comitetul Naţional pentru Situaţii de Urgenţă, se instituie cel mult 20 de persoaneşi cu respectarea regulilor de distanţare
măsura carantlnării/izolArii la locuinţa/locaţia declarată de .socI~IlI.",: " " :,
persoana in cauză, Impreună cu colocatarll, .. inclusiv ,/ 6; La anexa nr. 3 articolul 1, după punctul 6 se Introduce
familia/aparţinătorii, după caz. un iÎou punct, punctul 7, tu urmAtorul cuprins:
2'. Persoanele care vin in România din ţările care fac .7. Se Interzice participarea la evenimente private In spaţII

obiectul excepţiei de la caranlinare/izolare, prevăzută la pct. 2, ,deschise, cu excepţia celor care se desfăşoară cu participarea
dar care, Inaintea plecarii din ţara respectivA,nu au stat cel puţin a cel mult 50 de persoane şi cu respectarea regulilor de
14 zile pe teritoriul acesteia, intră in carantinăFIzolare la distanţare socială."
locuinţa/locaţia declarată de persoana in cauză, Impreună cu 7. La anexa nr. 3 articolul 2, punctul 1 se modificA şi
colocatarii, inclusiv familia/aparţinătorii, după caz." va avea urmâtorul cuprins:
2. La anexa nr. 2 articolul 1, după punctul 21,se Introduce .1. In inleriorullocalităţilor se Interziccirculaţia persoanelor In

un nou punct, punctul 22,cu următorul cuprins: grupuri pielonale mai mari de6 persoane care nu aparţin
.22. Persoanele care fie au plecat din România şi petrec o ,aceleiaşi familii, precum şi formarea unor asemenea grupuri."

perioadă mai scurtă de 14 zile in allă ţară exceptată de la 8. La anexa nr, 3 articolul 4, după punctul 1 se Introduce
măsura carantinăriiFlzolării, fie au petrecut o perioadă de cel :un nou punct, punctul 1', cu următorul cuprins:
puţin 14 zile cumulativ in ţări exceptate de la măsura .1'. Se pot relua zborurile prevăzute la pc!. 1 pentru ţărilecarantinăriilizolării nu intră in carantină/izolare la intrarea in care fac obiectul exceppei de la carantinareFizolarestabilite de
România." .InstitutulNaponalde Sănătate Publica şi aprobate de Comitetul
3. La anexa nr. 2 articolul 1 punctul 6, litera d) Naţional pentru Situaţii de Urgenlă'"

se modifică şi va avea următorul cuprins: 9. La anexa nr. 3, articolul 7 Se modifică şi va avea
.d) membri ai Parlamentului European, parlamentari şi următorul cuprins: .

personal aparţinând instituţiilor intemaţionaleLş!j~is~e?i(jJu~ ') 1~g.; ;)1)@unl permise activităţile de comercializare cu
naponal de apărare, ordine publica şi securitate naponaIă;.. , amanuntul a produselor şi serviciilor in centrele comerciale in
4. La anexa nr. 2 erticolul 1 punctul 6, litere m) care işi desfăşoară ectivitatea mai mulţi operatori economici.

se modifică şi va avea următorul cuprins: (2) In condiţiile art. 5 alin. (3) li\. 1), art. 8 şi 9 din Legea
.m) persoanele care intră in România pentru prestarea de nr. 55/2020, in interiorul centrelor comerciale in care işi

activităţi medicale, activităţi de utilizare, instalare, punere in desfăşoară activitatea mai mulţi operatori economici nu se
funcţiune, mentenanţă, service al echipamentelor şi tehnicii permite:
medicale, precum şi al echipamentelor din domeniile ştiinţific, a) activitatea restaurantelor, cafenelelor sau a altor
economic, apărare, ordine publica şi securitate naţională, daca asemenea localuri publice, cu excepţia celor care funcponează
dovedesc raporturile contractuale cu beneficiarul/beneficiarii de potrivit art. 6 pct. 3;
pe teritoriul României, precum şi inspectorii organismelor b) exploatarea locurilor de joaca, a sălilor de jocuri şi a
intemaţlonale;.. cinematografelor."
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. .

12. La anexa nr. 3 articolul 10, după punctul 2
se Introduce un nou punct, punctul 3, cu urmAtorul cuprins:
.3. Prin excepţie de la pct. 1, se permite desfAşurarea

activităţilor in creşe, grădiniţe şi after-school-uri, pe perioada
vacanţei de varA, in condiţiile stabilite prin ordin comun al
ministrului educaţiei şi cercetării, al ministrului muncii şi
prote~ei socialeşi al ministruluisAnAtă~i,emis in temeiul art. 71
alin. (2) din Legea nr. 55/2020."
13. La anexa nr. 3 articolul 11, allneatele (6), (15) şi (17)

se modificA şi vor avea următorul cuprins:
.(6) Respectareaaplicării măsurilor prevăzute la art. 1 pct. 6

şi 7 se urmAreştede către MinisterulAfacerilor Interne.

(15)Măsurileprevăzute la art. 9 pct. 4 şi 6' se pun in aplicare
de către Ministerul Sănătăţii. Respectarea aplicării acestor
măsuri se urmăreşte de către Ministerul Muncii şi Protecţiei
Sociale.

..........................................................................................

10. La anexa nr. 3 articolul 9, punctele 1, 5 şi 6
se modifică şi vor avea urmAtorul cuprins:
.1. Se suspendA activitatea operatorilor ecOnomici

desfAşuratăin spa~i inchise in urmAtoareledomenii: activită~in
plsclne, locuri de Joacăşi sAli de Jocuri.

5. Se instituie obligaţia operatorilor economici care
desfăşoarA activităţi de jocuri de noroc, ingrijire personală,
primire turistică cu funcţiuni de cazare, precum şi activităţi de
lucru in birouri cu spa~icomune in sistem deschis de a respecta
normele de prevenire stabilite prin ordinul comun al ministrului
economiei, energiei şi mediului de afaceri şi al ministrului
sAnătătll, emis in temeiul art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020,
in baza căruia işl pot desfăşura activitatea.
6. Se reia activitatea şi se instituie obligaţia operatorilor .

economici care desfăşoară activitAti de administrare a
ştrandurilor exterioare, a piscinelor exterioare sau sălilor de
sportlfitness de a respecta normele de prevenire stabilite prin
ordinul comun al ministrului tineretului şi sportului şi al ministrului
sănătăţII,emis in temeiul art. 71 alin. (2) din Legea nr. 5512020.•
11.La anexa nr. 3 articolul 9, după punctul 6 se Introduce (17) Măsurile prevăzute la art. 9 pct. 6 se pun In aplicare de

un nou punct, punctul 6', cu urmAtorul cuprins: către Ministerul Tineretului şi Sportului şi Ministerul Sănătăţii.
.6'. Se reia activitatea şi se Instituie obliga~a operatorilor . Respectareamăsurilorprevăzute la art. 9 pct. 6 se urmăreşte de

economici care desfăşoară activităţi de tratament balnear de a către Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale."
respecta normele de prevenire stabilite prin ordinul ministrului Ari. II. - Măsurile prevăzute la ar!. I se aplică incepănd cu
sănătăţIIemis in temeiul art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020." data de 15 iunie 2020.
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Cootrasemneazâ:
Ministrul afacerilor interne.

Marcel Ion Vela
Ministrul sAnătătii,
Nelu Tătaru

p. Ministrul economiei, energiei şi mediului de afaceri,
DanIela Nlcolescu,
secretar de stat

p. Ministrul muncIIşi protecţiei sociale,
Ion Alin Dan Ignat,
secretar de stat

.' Ministrul educaţiei şi cercetării,
Cristina Monica Anlsle
Ministrul afacerilor externe.
Bogdan Lucian Aurescu

Ministrul transporturilor, Infrastructurii şi comunicaţiilor,
Lucian Nicolae Bode

Ministrul tineretuluI şi sportului,
Marlan Ionuţ Stroe

Ministrul finanţelor publice,
Vasile-Florin Clţu

Bucureşti, 11 Iunie 2020.
Nr.465.
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