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ROMANIEI

GUVERNUL ROMANIEI

hotArAre
privind prelungirea starii de alerta pe teritoriul Romaniei incepand cu data de 11 august 2021
precum si stabilirea masurilor care se aplica pe durata acesteia
pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19
Tinand cont de prevederile Ordonan^ei de urgenja a Guvemului nr. 11/2020 privind stocurile de urgenta medical^, precum
$i unele masuri aferente instituirii carantinei, aprobatS cu complet§ri prin Legea nr. 20/2020, cu modificarile si completarile ulterioare,
precum ?i de prevederile Ordonan^ei de urgenta a Guvernului nr. 70/2020 privind reglementarea unor masuri, Incepand cu data
de 15 mai 2020, In contextul situa}iei epidemiologice determinate de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea
unor termene, pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educatiei nationale nr. 1/2011,
precum si a altor acte normative, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 179/2020, cu modificarile si completarile
ulterioare,
avand In vedere prevederile Legii nr. 53/2003 — Codul muncii, republicata, cu modificarile $i completarile ulterioare, si ale
Legii nr. 81/2018 privind reglementarea activitatii de telemuncS, cu modificarile si completarile ulterioare,
luandln considerare prevederile art. 16 alin. (1)$i (3) din Ordonanta de urgenfa a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul
National de Management al Situaflilor de Urgenta, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 15/2005, cu modificarile si
completarile ulterioare, $i ale art. 11 alin. (3) din Hotararea Guvernului nr. 557/2016 privind managementul tipurilor de rise,
avand In vedere faptul ca evaluarea realizata In baza factorilor de rise prevazuti la art. 3 alin. (4) din Legea nr. 55/2020
privind unele masuri pentru prevenirea $i combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificarile si completarile ulterioare,
indica necesitatea mentinerii unui raspuns amplificat la situatia de urgenta determinata de raspandirea noului coronavirus, aspecte
materializate In cuprinsul documentului intitulat „Analiza factorilor de rise privind managementul situatiei de urgenta generate de
virusul SARS-CoV-2 pe teritoriul Romaniei la data de 02.08.2021”, Intocmit ia nivelul Centrului National de Coordonare
si Conducere a Intervenfiei,
finand seama de propunerile cuprinse In Hotararea Comitetului National pentru Situatii de Urgenta nr. 53/2021 privind
propunerea prelungirii starii de alerta $i a masurilor necesar a fi aplicate pe durata acesteia pentru prevenirea si combaterea
efectelor pandemiei de COVID-19,
In temeiul art. 108 din Constitufia Romaniei, republicata, ?i al art. 3, 4, 6 $i art. 71 alin. (1) din Legea nr. 55/2020 privind
unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificarile $i completarile ulterioare,
Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.
Art. 1. — Incepand cu data de 11 august 2021 se prelungeste
cu 30 de zile starea de alerta pe Intreg teritoriul tarii, instituita
prin Hotararea Guvernului nr. 394/2020 privind declararea starii
de alerta si masurile care se aplica pe durata acesteia pentru
prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19,
aprobata cu modificari $i completari prin Hotararea
Parlamentului Romaniei nr. 5/2020, cu modificarile ?i
completarile ulterioare, prelungita prin Hotararea Guvernului
nr. 476/2020 privind prelungirea starii de alerta pe teritoriul
Romaniei si masurile care se aplica pe durata acesteia pentru
prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu
modificarile si completarile ulterioare, prin Hotararea Guvernului
nr. 553/2020 privind prelungirea starii de alerta pe teritoriul
Romaniei Incepand cu data de 17 iulie 2020, precum si stabilirea
masurilor care se aplica pe durata acesteia pentru prevenirea
si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificarile
$i completarile ulterioare, prin. Hotararea Guvernului
nr. 668/2020 privind prelungirea starii de alerta pe teritoriul
Romaniei Incepand cu data de 16 august 2020, precum $i
stabilirea masurilor care se aplica pe durata acesteia pentru
prevenirea $i combaterea efectelor pandemiei de COVID-19,
cu modificarile si completarile ulterioare, prin Hotararea
Guvernului nr. 782/2020 privind prelungirea starii de alerta pe
teritoriul Romaniei Incepand cu data de 15 septembrie 2020,
precum si stabilirea masurilor care se aplica pe durata acesteia
pentru prevenirea $i combaterea efectelor pandemiei de
COVID-19, cu modificarile $i completarile ulterioare, prin
Hotararea Guvernului nr. 856/2020 privind prelungirea starii de
alerta pe teritoriul Romaniei Incepand cu data de 15 octombrie
2020, precum $i stabilirea masurilor care se aplica pe durata

acesteia pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei
de COVID-19, cu modificarile si completarile ulterioare, prin
Hotararea Guvernului nr. 967/2020 privind prelungirea starii de
alerta pe teritoriul Romaniei Incepand cu data de 14 noiembrie
2020, precum si stabilirea masurilor care se aplica pe durata
acesteia pentru prevenirea $i combaterea efectelor pandemiei
de COVID-19, cu modificarile si completarile ulterioare, prin
Hotararea Guvernului nr. 1.065/2020 privind prelungirea starii
de alerta pe teritoriul Romaniei Incepand cu data de
14 decembrie 2020, precum si stabilirea masurilor care se aplica
pe durata acesteia pentru prevenirea si combaterea efectelor
pandemiei de COVID-19, prin Hotararea Guvernului nr. 3/2021
privind prelungirea starii de alerta pe teritoriul Romaniei
Incepand cu data de 13 ianuarie 2021, precum si stabilirea
masurilor care se aplica pe durata acesteia pentru prevenirea
si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, prin Hotararea
Guvernului nr. 35/2021 privind prelungirea starii de alerta pe
teritoriul Romaniei Incepand cu data de-12 februarie 2021,
precum §i stabilirea masurilor care se aplica pe durata acesteia
pentru prevenirea §i combaterea efectelor pandemiei de
COVID-19, prin Hotararea Guvernului nr. 293/2021 privind
prelungirea starii de alerta pe teritoriul Romaniei Incepand cu
data de 14 martie 2021, precum si stabilirea masurilor care se
aplica pe durata acesteia pentru prevenirea $i combaterea
efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificarile si
completarile ulterioare, prin Hotararea Guvernului nr. 432/2021
privind prelungirea starii de alerta pe teritoriul Romaniei
Incepand cu data de 13 aprilie 2021, precum $i stabilirea
masurilor care se aplica pe durata acesteia pentru prevenirea
$i combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, prin Hotararea
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Guvernului nr. 531/2021 privind prelungirea stSrii de alerta pe
teritoriul Romaniei Tncepand cu data de 13 mai 2021, precum si
stabilirea mSsurilor care se aplica pe durata acesteia pentru
prevenirea combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu
modificarile si completarile ulterioare, prin HotarSrea Guvernului
nr. 636/2021 privind prelungirea starii de alertci pe teritoriul
RomSniei tncepand cu data de 12 iunie 2021, precum si
stabilirea mSsurilor care se aplica pe durata acesteia pentru
prevenirea $i combaterea efectelor pandemiei de COVID-19,
cu modificarile ulterioare, $i prin HotSrarea Guvernului
nr. 730/2021 privind prelungirea stSrii de alerta pe teritoriul
Rom§niei Tncepand cu data de 12 iulie 2021, precum $i stabilirea
masurilor care se aplica pe durata acesteia pentru prevenirea
si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificarile
si completarile ulterioare.
Art. 2. — Pe durata prevazuta la art. 1 masurile de prevenire
?i control ale infectiilor cu coronavirusul SARS-CoV-2, conditiile
concrete de aplicare si destinatarii acestor masuri, precum si
institu^iile si autorita^ile publice care pun Tn aplicare sau
urmSresc respectarea aplicarii masurilor pe durata starii de
alerts sunt prevSzute tn:
a) anexa nr. 1 — „MSsuri pentru cresterea capacitStii de
raspuns”;
b) anexa nr. 2 — „Masuri pentru asigurarea rezilientei
comunitatilor";
c) anexa nr. 3 — nMSsuri pentru diminuarea impactului tipului
de rise".
Art. 3. — In aplicarea dispozifiilor art. 71 din Ordonanta de
urgenta a Guvernului nr. 11/2020 privind stocurile de urgenta
medicals, precum $i unele mSsuri aferente instituirii carantinei,
aprobata cu completSri prin Legea nr. 20/2020, cu modificSrile si
completSrile ulterioare, $i ale HotSrarii Guvernului nr. 557/2016
privind managementul tipurilor de rise, secretarul de stat, $ef al
Departamentului pentru Situatii de Urgenta din cadrul

Ministerului Afacerilor Interne, dispune, tn colaborare cu
Ministerul SSnStStii, prin ordin al comandantului actiunii,
mSsurile necesare prevenirii $i combaterii infectiilor cu
coronavirusul SARS-CoV-2, tn cadrul actiunilor de raspuns la
nivel national.
Art. 4. — Regimul contraventional aplicabil pentru
nerespectarea masurilor prevSzute tn anexele nr. 1—3 este cel
stabilit la art. 64—70 din Legea nr. 55/2020 privind unele mSsuri
pentru prevenirea $i combaterea efectelor pandemiei de
COVID-19, cu modificSrile $i completSrile ulterioare.
Art. 5. — Acte I e emise pentru punerea tn executare a
HotSrarii Guvernului nr. 394/2020, aprobata cu modificSri si
completSri prin Hotararea Parlamentului Romaniei nr. 5/2020,
cu modificarile si completSrile ulterioare, a HotSrarii Guvernului
nr. 476/2020, cu modificarile si completarile ulterioare, a
HotarSrii Guvernului nr. 553/2020, cu modificarile si completarile
ulterioare, a HotSrarii Guvernului nr. 668/2020, cu modificarile
?i completarile ulterioare, a HotSrarii Guvernului nr. 782/2020,
cu modificSrile si completarile ulterioare, a HotSrSrii Guvernului
nr. 856/2020, cu modificSrile si completarile ulterioare,
a HotSrarii Guvernului nr. 967/2020, cu modificSrile si
completSrile ulterioare, a HotSrarii Guvernului nr. 1.065/2020, a
HotSrarii Guvernului nr. 3/2021, a HotSrarii Guvernului
nr. 35/2021, a HotSrSrii Guvernului nr. 293/2021, cu modificSrile
si completarile ulterioare, a HotSrarii Guvernului nr. 432/2021,
a HotSrSrii Guvernului nr. 531/2021, cu modificSrile
$i completSrile ulterioare, a HotSrSrii Guvernului nr. 636/2021,
cu modificSrile ulterioare, $i a HotSrSrii Guvernului nr. 730/2021,
cu modificSrile si completSrile ulterioare, tsi men^in
aplicabilitatea Tn mSsura tn care dispozitiile acestora nu
contravin mSsurilor stabilite tn anexele nr. 1—3 la prezenta
hotSrSre.
Art. 6. — Anexele nr. 1—3 fac parte integrants din prezenta
hotSrSre.

PRIM-MINISTRU
FLORIN-VASILE CtTU
ContrasemneazS:
p. Ministrul afacerilor interne,
Raed Arafat,
secretar de stat
p. Ministrul sSnStS|ii,
Monica-Emanuela Althamer,
secretar de stat
p. Ministrul transporturilor si infrastructurii,
Horafiu-Lucian Cosma,
secretar de stat
p. Ministrul muncii si protectiei sociale,
Eduard Corjescu,
secretar general
Ministrul economiei, antreprenoriatului si turismului,
Claudiu-lulius-Gavril NSsui
Ministrul energiei,
Virgil-Daniei Popescu
p. Ministrul dezvoltarii, lucrSrilor publice si administratiei,
Marin Jole,
secretar de stat
p. Ministrul mediului, apelor si pSdurilor,
lonuj Sorin Banciu,
secretar de stat
Bucuresti, 5 august 2021.
Nr. 826.’

p. Ministrul tineretului $i sportului,
Cristian Emilian GhifS,
subsecretar de stat
p. Ministrul culturii,
Camelia Veronica Marcu,
secretar general
Ministrul educatiei,
Sorin-Mihai Cimpeanu
p. Ministrul afacerilor externe,
Cornel Ferula,
secretar de stat
p. Ministrul agriculturii si dezvoltdrii rurale,
Aurel Simion,
secretar de stat
Ministrul finantelor, interimar,
Florin-Vasile Ctfu
p. Directorul Serviciului de Telecomunicatii Speciale,
Corina Baluta
Secretariatul de Stat pentru Culte,
Victor Opaschi,
secretar de stat
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ANFXANU.

mAsuri
pentru cresterea capacitatii de raspuns

Art. 1. — In condiyile art. 5 alin. (1) lit. d) din Legea
nr. 55/2020 privind unele masuri pentru prevenirea $i
combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificarile
si completarile ulterioare, se stabilesc urmatoarele masuri:
1. coordonarea operational^ a serviciilor publice de
ambulanta si a serviciilor voluntare pentru situapi de urgenta, In
conditiile art. 54 $i 55 din Ordonanta de urgenta a Guverhului
nr. 70/2020 privind reglementarea unor masuri, IncepSnd cu
data de 15 mai 2020, In contextul situatiei r^jidemiologice
determinate de raspandirea coronavirusului SARS-CoV-2,
pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea §i
completarea Legii nr. 227/2015 privind Codui fiscal, a Legii
educatiei nationals nr. 1/2011, precum a altor acte normative,
aprobata cu modificSri si completari prin Legea nr. 179/2020,
cu modificarile $i completarile ulterioare;
2. coordonarea operaUonala a poliUei locale, In conditiile
art. 50—521 din Ordonanta de urgent a Guvemului nr. 70/2020,
aprobata cu modificari $i completari prin Legea nr. 179/2020. cu
modificarile si completarile ulterioare.
Art. 2. — In conditiile art. 5 alin. (1) lit. e) din Legea
nr. 55/2020, cu modificarile si completarile ulterioare, se
stabilesc urmatoarele masuri:
1. se instituie obligatia de a asigura mSsurile de continuitate
a activilatii centrelor rezidentiale de Ingrijire si asistenta a
persoanelor varstnice, centrelor rezidentiale pentru copii si
adulti, cu si fara dizabilitati, precum
pentru alte categoiii
vulnerabile
de a stabili programul de lucru al angajatilor,
potrivit art. 19 din Legea nr. 55/2020, cu modificarile si

completarile ulterioare. cu avizul direcpcr de sanatate publica
judetene. respectiv a municipiuiui Bucuresti;
2. furnizorii de servicii sociale i§i organizeaza programul in
centrele rezidentiale in functie de contextul epidemiologic
existent la nivel local si cu respectarea normelor In vigoare
privind legislatia In domeniul muncii. Activitatea la nivelul acestor
servicii va fi organizata si desfasurata cu respectarea normelor
de prevenire a rSspandirii virusului SARS-CoV-2 instituite de
autoritatile competente.
Art. 3. — In conditiile art. 5 alin. (1) lit. f) din Legea
nr. 55/2020. cu modificarile
complelarile ulterioare, se
stabileste desfasurarea In regim permanent a activitatii tuturor
centrelor operative pentru situafii de urgenta cu activilate
temporara, precum $i a a(rtivit§tii Centrulu* National de
Coordonare §i Conducere a Interventiei si a centrelor judelene/al
municipiuiui Bucuresti de coordonare §i conducere a interventiei.
Art. 4. — (1) Masura prevazuta la art. 1 pet. 1 se pune In
aplicare de c§tre unit^tile teritoriale pentru situatii de urgenta.
respectiv de catre inspectoratele pentru situatii de urgenta.
(2) Masura prev§zut§ la art. 1 pet. 2 se pune In aplicare de
catre Politia Romana, prin inspectoratele de politie
judetene/Directia Generals de Politie a Municipiuiui Bucuresti.
(3) Respectarea aplicarii masurilor prevazute la art. 2 se
urmare$le de catre Ministeru! Muncii si Protectiei Sociale.
(4) Masura prevazutS la art. 3 se pune In aplicare de catre
institutiile la nivelul carora sunt organizate centrele operative
pentru situatii de urgenta. respectiv centrele de coordonare si
conducere a interventiei. Respectarea aplicarii acestei masuri
se urmareste de catre Ministerul Afacerilor Interne.

6?}£XAjUlJ
MASURi

pentru asigurarea rezilientei comunitatilor
Art. 1.
In conditiile art. 5 alin. {2) lit. d) ale art. 13 lit. a) nr. 3 art. 1 pet. 3, 4. 10—12 numai persoanelor care se afla In
din Legea nr. 55/2020 privind unele masuri pentru prevenirea $i una dintre urmatoarele situatii:
combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificarile
a) sunt vaccinate Impotriva viaisului SARS-CoV-2 au trecul
completarile ulterioare, in spatiile publice, piete, targuri, 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare;
balciun, tafciocuri, statii pentru transports In comun, spatiile
b) prezinta rezultatul negativ al.unut test RT-PCR pentru
comerciale, mijloacele de transport In comun si la locul de infeefia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore:
munca se poate institui obligativitatea purtarii ma$lii de protectie,
c) prezinta rezultatul negativ certificat a! unui test antigen
astfel meat sa acopere nasul ?i gura, in conditiile stabiiite prin rapid pentru infeefia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de
ordinul comun al ministrului sanatStii $i al minisbtilul afacerilor 24 de ore;
interne, emis In temeiul art. 13 si at art. 71 alin. (2) din Legea
d) se afla in perioada cuprinsa intre a 15-a zi si a 180-a zi
nr. 55/2020, cu modificarile si completarile ulterioare. sau In alte
zone cu potential de aglomerare stabiiite prin hotarare a ulterioara confirmarii infectarii cu SARS-CoV-2.
(2) In conditiile art. 5 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 55/2020. cu
comitetului judetean/al municipiuiui Bucuresti pentru situatii de
modificarile si completarile ulterioare, este permisa participarea
urgenta.
Art. 2.
Se pot institui izoiarea carantina persoanelor In la una dintre aclivitatile prevazute In anexa nr. 3 art. 1 pet. 5 si 13
conditiile art. 7. 8 si 11 din Legea nr. 136/2020 privind instituirea numai persoanelor care sunt vaccinate impotriva virusului
unor masuri In domeniul sanatatii publice In situatii de rise SARS-CoV-2 si pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea
epidemiologic si biologic, republican, cu modificarile si schemei complete de vaccinare.
completarile ulterioare.
(3) Persoanele fizice sunt obligate sa faca dovada situatiilor
, Art- 3- T^aplicarea Prevederilor art. 5 alin. (2) tit. d) din prevazute la alin. (1) si (2) prin prezentarea documentelor pe
Legea nr 55/2020. cu modificarile si completarile ulterioare, suport hartie sau In format electronic.
directnle de sanatate publica judetene, respectiv a municipiuiui
Art. 5. —- (1) Respectarea aplicarii masurilor prevazute la
Bucuresti asigura testarea sSpnmanalil a personalului de art. 1 se urmareste de catre Ministerul Sanatatii si Ministerul
mgnjire ?i asistenta. a personalului de speclalitate si auxiliar care Afacerilor Interne.
tsi desfasoara activitatea In centrele rezidentiale de Inqriiire si Min!cLMf C—K«vlzut§ ,a art 3 se pune in aP,icare de catre
asrstenja a persoanelor varstnice, In centrele rezidentiale pentru Ministerul Sana&fy. Respectarea aplicarii masurilor prevazute la
calegorii vulnerabile^' ^ di2abili,S'i' Precum f
alte Afa(lrtaU™earnee5te
^ MiniS'erUl SanM!ii ?i Minis,erul
Art. 4.
art- 5 a'jM2) lit, d) din Legea
(3) Respectarea aplicarii masurilor nrov/a^i.io l« orf A t*r\
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ANEXA Nr. 3
mAsuri
pentru diminuarea impactului tipului de rise

Ad. 1.
In 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 virusul
SARS-CoV-2 sunt interzise organizarea
desf§?urarea de
mitinguri, demonstratii, procesiuni, concede sau alte tipuri de
intruniri in spatii deschise. precum si a intrunirilor de natura
activitajilor culturale, $tiintifice, ad'istice, spodive sau de
divedisment in spatii Tnchise, cu exceptia celor organizate §i
desfasurate potrivil pet. 2—34;
2. activitatile de pregatire fizica in cadml structurilor si bazelor
sportive, definite conform Legii educafiei fizice si spodului
nr. 69/2000, cu modificarile si completarile ulterioare, constand
in cantonamente. antrenamente $i competitii sportive organizate
pe teritoriul Romaniei. pot fi desfasurate numai in conditiile
stabilite prin ordinul comun al ministrului tineretului si spodului si
al ministrului sanStatii. emis in temeiul ad. 43 $i al aii. 71 alin. {2}
din Legea nr. 55/2020, cu modificarile si completarile ulterioare;
3. in spatiile inchise sau deschise, compelitiile spodive se
pot desfasura pe teritoriul Romaniei cu participarea spectatorilor
pans la 50% din capacitatea maxima a spatiului, cu asigurarea
unei distante de minimum 1 metru intre persoane, daca
incidenfa cumufata la 14 zile in judef/localitate este mai mare
de 2/1.000 de locuitori si mai mica sau egala cu 3/1.000 de
locuitori. Participarea este permisa doar pentru persoanele care
sunt vaccinate impotriva virusului SARS-CoV*2 si pentru care
au trecu! 10 zile de la fmalizarea schemei complete de
vaccinare. persoanele care prezinta rezultatul negaliv al unui
test RT*PCR pentru infectia cu virusul SARS-CoV-2 nu mat
vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ cedificat al unui test
antigen rapid pentru infectia cu virusul SARS-CoV-2 nu mat
vechi de 24 de ore. 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, in conditiile stabilite
prin ordinul comun al ministrului tineretului $i spodului si al
ministrului sanatatii. emis in temeiul ad. 43 si al ad. 71 alin. (2)
din Legea nr. 55/2020. cu modificarile si completarile ulterioare;
4. in spatiile inchise sau deschise. competitiile spodive se
pot desfasura pe teritoriul Romaniei cu pariiciparea spectatorilor
pana la 75% din capacitatea maxima a spatiului, cu asigurarea
unei distante de minimum 1 metru intre persoane, daca
incidenta cumulate la 14 zile in judet/localitate este mai mica
sau egala cu 2/1.000 de locuitori. Pariiciparea 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, persoanele care prezinta
rezultatul negativ al unui lest RT-PCR pentru infectia cu virusul
SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ
cedificat al unui test antigen rapid pentru infectia cu virusul
SARS-CoV-2 nu mai vechi de 24 de ore, respectiv persoanele
care se aflS in perioada cuprinsa intre a 15-a zi §i a 180-a zi
ulterioara confirmarii infectarii cu virusul SARS-CoV-2, in
conditiile stabilite prin ordinul comun al ministrului tineretului si
spodului si at ministrului sanatatii, emis in temeiul ad. 43 al
ad. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificarile si
completarile ulterioare:
5. in spatiile inchise sau deschise, competitiile sportive se pot
desfa?ura pe teritoriul Romaniei cu pariiciparea spectatorilor
pana la capacitatea maxima a spatiului. Pariiciparea este

finalizarea schemei complete de vaccinare, in conditiile stabilite
prin ordinul comun al ministrului tineretului $i spodului si al
ministrului sanatatii, emis in temeiul ad. 43 si al ad. 71 alin'. (2)
din Legea nr. 55/2020, cu modificarile completarile ulterioare:
6. in conditiile pet. 2 se permite desfasurarea de cStre
sportivti profesioni^ti, legitimati si/sau de performanta a
activitatilor de pregatire fizica in bazine acoperite sau afiate in
aer liber, iar activitatile de pregatire fizica in spatii inchise sunt
permise in conditiile stabilite prin ordinul comun al ministrului
tineretului spodului si al ministrului sanatatii, emis in temeiul
ad. 43 al ad. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificarile
completarile ulterioare;
7. activitatile institutiilor muzeale, bibliotecilor, librariilor,
cinematografelor, studiourilor de produc|ie de film si
audiovizuala, institutiilor de spectacole st/sau concede, scolilor
populare, de aria $i de meserii, precum si evenimentele culturale
in aer liber se pot desfasura numai in conditiile stabilite prin
ordinul comun al ministrului culturii si al ministrului sanatatii.
emis in temeiul ad. 44 si al ad. 71 alin.'(2) din Legea nr. 55/2020,
cu modificarile si completarile ulterioare:
8. in conditiile pet. 7, organizarea si desfasurarea activitatii in
cadrul cinematografelor, institutiilor de spectacole si/sau
concede sunt permise cu pariiciparea publicului pana la 70%
din capacitatea maxima a spatiului si cu pudarea ma§tii de
protectie, daca incidenta cumulate ta 14 zile in judet/localitate
este mai mic3 sau egala cu 3/1.000 de locuitori, si surit interzise
la depasirea inddentei de 3/1.000 de locuitori:
9. in conditiile pet. 7, organizarea si desfasurarea activitatii
institutiilor publice sau private de cultura care administreaza
spatii special destinate activitatilor cultural-ariistice in aer liber se
pot realize cu pariiciparea a cel mult 1.000 de persoane pe
scaune, cu asigurarea unei suprafe(e minime de 4 mp pentru
fiecare persoana si cu respectarea normelor de protectie
sanitara;
10. in conditiile pet. 7, ta nivelul judetelor/localitatilor unde
incidenta cumulate la 14 ale 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. Pariiciparea 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, 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 cedificat al unui test
antigen rapid pentru infectia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai
vechi de 24 de ore, 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, in conditiile stabilite
prin ordinul comun al ministrului culturii $i al ministrului sanatatii.
emis in temeiul ad. 44 si al art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020,
cu modificarile si completarile ulterioare. Activitatile sunt
interzise la nivelul judefelor/localilafilor unde incidenta cumulata
la 14 zile este mai mare de 3/1.000 de locuitori;
11. in condipe pet. 7, la nivelul jude|elor/localitatilor unde
incidenfa 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 $i desfasurarea in aer liber a spectacolelor,
concerielor, festivaluritor publice si private sau a alter
evenimente culturale sunt permise numai cu pariiciparea a cel
mult 2.500 de spectatori si cu pudarea ma?tii de protectie.
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. Irecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare.
persoanele care prezinta rezultatul negativ al unui test RT-PCR
pentru infectia cu virusul SARS-CoV*2 nu mai vechi de 72 de
ore sau rezultatul ncgativ certificat al unui test antigen rapid
pentru infectia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 24 de
ore. respectiv persoanele care se aflS in perioada cuprinsS Tntre
a 15-a zi si a 180-a zi ulterioara confirmarii infectarii cu virusul
SARS-CoV-2, in condi^iile stabilite prin ordinul comun al
ministrului culturii
al ministrului sanatatii, emis in (emeiul
art. 44 §ialart. 71 alin.(2)dinlegeanr. 55/2020, cu modificarile
si completarile ulterioare. Aclivitajile.sunt interzise la nivelul
judetelor/localita^ilor unde incident cumulata la 14 zile este mai
mare de 3/1.000 de locuitori;
12. in condole pet. 7, la nivelul judetelor/localitatilor unde
inddenta cumulata la 14 zile este mai mica sau egaia cu 2/1.000
de locuitori, organizarea si desfa$urarea in aer liber a
spectacolelor, concertelor, festivalurilor publice $i private sau a
altor evenimente culturale sunt permise cu participarea a cel
mult 75.000 de spectatori ?i cu purtarea m§?tii de protectie.
Participarea este permisS doar pentru persoanele care sunt
vaccinate impotriva virusului SARS-CoV-2 ?i pentru care au
trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaednare,
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 24 de
ore, respectiv persoanele care se afla Tn perioada cuprinsa intre
a 15-a zi $i a 180-a zi ulterioara confirmarii infectarii cu virusul
SARS-CoV-2, in conditiile stabilite prin ordinul comun al
ministrului culturii <>i al ministrului sanStStii. emis In temeiul
art 44 §i al art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificarile
si completarile ulterioare:
13. In conditiile pet. 7, la nivelul judetelor/localitatilor.
organizarea si desfa$urarea Tn aer liber a spectacolelor.
concertelor. festivalurilor publice si private sau a altor
evenimente culturale sunt permise cu un numar mai mare de
2.500 de spectatori. Partidparea este permisa doar pentru
persoanele care sunt vaednate impotriva virusului SARS-CoV-2
si pentru care au Irecut 10 zile de la finalizarea schemei
complete de vaccinare;
14. activitatea cultelor religioase, inclusiv slujbele ?i
rugadunile cotective, se desfa?oar3 In interioru! si/sau in afara
laca?urilor de cult, cu respectarea regulilor de protectie sanitarS,
stabilite prin ordinul comun al ministrului sanStatii $i al ministrului
afacerilor interne, emis Tn temeiul art. 45 §i al art. 71 alin. (2) din
Legea nr. 55/2020. cu modificarile ?i completarile ulterioare;
15: Tn conditiile pd. 14. pentru prevenirea r§spandirii
infectiilor cu virusul SARS-CoV-2, organizarea de procesiuni
si/sau pelerinaje religioase este permisa numai cu respectarea
regulilor de protecUe sanitarS. stabilite prin ordinul comun al
ministrului sSnat^tii si al Secretariatului de Stat pentru Culte;
16. se interzic activitatile recreative ?i sportive desfS?urate
in aer liber, cu exceptia celor care se desfa^oarS in
judetele/localitatile unde incidenta cumulate la 14 zile este mai
micS sau egaia cu 2/1.000 de locuitori. cu partidparea a cel mult
50 de persoane care nu loeuiese TmpreunS. stabilite prin ordin
comun al ministrului san3t3t.ii. dupS caz, cu ministrul tineretului
?i sportului. ministrul mediului, apelor $i padurilor sau ministrul
agnculturii $i dezvoltarii rurale;
17. se interzic activita(ile recreative ?i sportive desfasurate
!n. ^ (1l,be[: cu exceptia celor care se desfesoara in
judefele/locahtattie unde inciden|a cumulata la 14 zile este mai
mare de 2/1.000 de locuitori $i mai micS sau egaia cu 3/1 000 de
ocuiton. cu partidparea a cel mult 30 de persoane care nu
Prin ordin comun al ministrului

/ %
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dezvoltarii rurale. Activitafite sunt interzise la nivelul
judefelor/localitatilor unde inddenfa cumulata la 14 zile este mai
mare de 3/1.000 de locuitori:
18. se permite organizarea de evenimente private {nun^i.
botezuri, mese festive etc.) cu un numar de partidpanti de
maximum 200 de persoane in exterior sau de maximum 150 de
persoane in interiork in judetele/localitatile unde inddenta
cumulate la 14 zile este mai mica sau egaia cu 2/1.000 de
locuitori, cu respectarea normelor de protectie sanitara.
La stabilirea numarufui de persoane in exterior si/sau in interior
nu sunt luate in calcul persoanele care au varsta mai mica de
16 ani;
19. se permite organizarea de evenimente private (nunti.
botezuri, mese festive etc.) cu un numar dc partidpanti de
maximum 150 de persoane in exterior sau de maximum 100 de
persoane Tn interior in judetele/localitatile unde inddenta
cumulate la 14 zile este mai mare de 2/1.000 de locuitori $i mai
mica sau egaia cu 3/1.000 de locuitori. cu respectarea normelor
de proteefie sanitara. La stabilirea numSrului do persoane in
exterior $i/sau in interior nu sunt luate in caicul persoanele care
au varsta mai mied de 16 ani. Activita(ile sunt interzise la nivelul
judetelor/localilatilor unde inddenta cumulate la 14 zile este mai
mare de 3/1.000 de locuitori;
20. se permite organizarea de evenimente private (nunti.
botezuri) cu un numar de participant! de maximum 400 de
persoane Tn interior §i cu asigurarea unei suprafete de minimum
2 mp pentru fiecare persoana in judetele/localitatile unde incidents
cumulata la 14 zile este mai mica sau egaia cu 2/1.000 de
locuitori. Partidparea este permisa doar pentru persoanele care
sunt vaednate impotriva 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 24 de ore. 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;
21. se permite organizarea de evenimente private (nunti.
botezuri) cu un numar de partidpanti de maximum 300 de
persoane in 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
locuitori $i mai mica sau egaia cu 3/1.000 de locuitori.
Participarea este permisa doar pentru persoanele care sunt
vaednate Impotriva virusului SARS-CoV-2 si pentru care au
trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaednare.
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 24 de ore.
respectiv persoanele care se afla in perioada cuprinsa intre
a 15-a zi $i a 180-a zi ulterioara confirmarii infectarii cu virusul
SARS-CoV-2;
22. se permite organizarea de evenimente private (nunti.
botezuri) pana la capacitalea maxima a spajiului in exterior in
judejele/iocalitajile unde inciden|a cumulata la 14 zile este mai
mica sau egaia cu 3/1.000 de locuitori. cu asigurarea unei
suprafete de minimum 2 mp pentru fiecare persoana. daca toate
persoanele sunt vaccinate impotriva virusului SARS-CoV-2 si
pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea scheme! 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

10

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEAI, Nr. 767/6.VI1I.2021

23. se permite organizarea de evenimente privale (nunti,
botezuri). cum ar li. fara a se limita la acestea, in saloane.
camine culturale, restaurante. baruri, cafenele. sali/corluri de
evenimente. pana la capadtatea maxima a spa(iului in interior in
judetele/!ocalita|ile unde incidenla cumulata la 14 zile este mai
mica sau egaia cu 3/1.000 de locuitori. cu asigurarea unei
suprafete de minimum 2 mp pentru fiecare persoana, dacS toate
persoanele sunt vaccinate impotriva virusului SARS-CoV-2 si
pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea scheme! complete
de vacdnare;
24. se permite organizarea de evenimente private afcrente
meselor festive, cum ar fi. fSrS a se limita la acestea. in saloane.
camine culturale. restaurante. baruri, cafenele. sali/corturi de
evenimente. pana la capacitatea maxima a spatfului in exterior
sau in interior in judetcle/localitatile unde inddenja cumulatS la
14 zile este mai mica sau egala cu 3/1.000 de locuitori. cu
asigurarea unei suprafete de minimum 2 mp pentru fiecare
persoana, daca toate persoanele sunt vacdnale impotriva
virusului SARS*CoV-2 si pentru care au trecut 10 zile de la
finalizarea scheme! complete de vacdnare;
25. se permite organizarea de cursuri de inslruire
workshopuri pentru adu1(i, indusiv cele organizate pentru
implemcntarea proiectelor finance din fonduri europene. cu un
numar de participant! de maximum 250 de persoane in interior
si de maximum 300 de persoane in exterior, cu asigurarea unei
suprafete de minimum 2 mp pentru fiecare persoana. cu
purtarea maslii de protecfie si cu respectarea normelor de
sanatate publica stabilite in ordinul ministrului s^nitatii. daca
inddenta cumulata la 14 zile in judeyiocalilate este mai mica
sau egala cu 2/1.000 de locuitori;
26. se permite organizarea de cursuri de inslruire si
workshopuri pentru adulti, indusiv cele organizate pentru
implementarea proiectelor finanjate din fonduri europene, cu un
numar de participant! de maximum 150 de persoane in interior
si de maximum 200 de persoane in exterior, cu asigurarea unei
suprafete de minimum 2 mp pentru fiecare persoana, cu
purtarea mastii de prolectie si cu respectarea normelor de
sdnalale publics stabilile in ordinul ministrului sSnatatii. daca
incidents cumulatS la 14 zile in judet/localitate este mai mare
de 2/1.000 de locuitori si mai micS sau egala cu 3/1.000 de
locuitori;
27. se permite organizarea de cursuri de inslruire
workshopuri penlru adulti. indusiv cele organizate pentru
implementarea proiectelor finantate din fonduri europene. cu un
numar de participant! mai mare de 250 de persoane in interior
si mai mare de 300 de persoane in exterior, cu asigurarea unei
suprafete de minimum 2 mp pentru fiecare persoana. daca toate
persoanele sunt vaccinate impotriva virusului SARS-CoV*2 si
pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea scheme! complete
de vacdnare;
28. se permite organizarea de conferinte cu un numSr de
partidpanlj de maximum 300 de persoane in interior, cu
asigurarea unei suprafete de minimum 2 mp pentru fiecare
persoana. cu purtarea mSstii de protectie si cu respectarea
normelor de'sSnState publics stabilite in ordinul ministrului
sSnalStii, daca incidenta cumulatS la 14 zile in judef/localitate
este mai mica sau egalS cu 2/1.000 de locuitori;
29. se permite organizarea de conferinte cu un numSr de
participant! de maximum 150 de persoane in interior, cu
asigurarea unei suprafete de minimum 2 mp pentru fiecare
persoana. cu purtarea mastii de protectie §i cu respectarea
normelor de sanState publics stabilite in ordinul ministrului
sSnStStii. daca incidenta cumulatS la 14 zile in judet/localitate

30. se permite organizarea de conferinte cu un numSr de
partidpanti mai mare de 300 de persoane in interior, cu
asigurarea unei suprafete de 2 mp pentru fiecare persoanS,
dacS toate persoanele sunt vaccinate impotriva virusului
SARS-CoV-2 ?i penlru care au trecut 10 zile de la finalizarea
scheme! complete de vacdnare;
31. se permit organizarea $i desfS?urarea de calre institutiile
cu atributii in domeniul apSrarii Rationale, ordinii $i sigurantei
publice. in aer liber, a activitStilor specifice. sub supravegherea
unui medic epidemiolog;
32. se permit organizarea ?i desfa?urarea activitStilor
specifice din domeniul diplomatic, indusiv la sediile misiunilor
diplomatice oficiilor consulare acreditate in Romania, astfel
incat sa fie asigurate o suprafata de minimum 4 mp pentru
fiecare persoana partidpantS
respectarea regulilor de
protecfie sanitarS;
33. se permite. in condiliile Legii hr. 60/1991 privind
organizarea ?i desfSsurarea adunarilor publice. republicata.
organizarea de mitinguri $i demonstratii cu un numar de
partidpan|i de maximum 500 de persoane. daca incidenta
cumulatS la 14 zile in judet/localitate este mai mica sau egais
cu 2/1.000 de locuitori
cu un numar de maximum 100 de
persoane. dacS incidenta cumulatS la 14 zile in judet/localitate
este mai mare de 2/1.000 de locuitori si mai mica sau egala
cu 3/1.000 de locuitori ?i cu respectarea urmStoarelor masuri:
a) purtarea mSstii de protectie. astfel incat sS acopere nasul
si gura. de cStre toti partidpantii;
b) dezinfectarea obligatorie a mainilor. pentru toate
persoanele care sosesc in spatiul in care se desfS$oarS mitingul
sau demonstratia;
c) menfinerea distantei fizice de minimum 1 melru intre
partidpanti si asigurarea unei suprafete de minimum
4 mp/persoanS. acolo unde este posibil;
d) dezinfectarea mSinilor persoanelor care distribuie
eventuale materiale pe perioada desfasurarii mitingului sau
a demonstratiei;
e) aplicarea regulilor de igienS colectiva $i individuals pentru
prevenirea contaminarii $i timitarea rSspandirii virusului
SARS-CoV-2;
34. se permite desfSsurarea activitStilor de prevenire $i
combatere a pestei porcine africane prin vSnStori colective la
care pol partidpa cel mult 20 de persoane.
Art. 2. — (1) In conditiile art. 5 alin. (3) lit. b) din Lcgea
nr. 55/2020, cu modificSrile $i completSrile ulterioare. se
stabilesc urmatoarele masuri:
1. in loale localitstiie unde inddenta cumulatS la 14 zile este
mai mare de 4/1.000 de locuitori si mai mica sau egala
cu 7,5/1.000 de locuitori se interzice circulaUa persoanelor in
afara locuintei/gospodSriei in zilele de vineri. sambata $i
duminicS in intervalul orar 20.00—5.00, cu urmatoarele exceptii:
a) deplasarea in interes profesional. indusiv intre
locuintS/gospodarie si locul/locurile de desfasurare a activilalii
profesionale §i Tnapoi;
b) deplasarea pentru asistentS medicals care nu poate fi
amSnata
nici realizata de la distantS. precum si pentru
achizitionarea de medicamente;
c) deplasari in afara localitatilor ale persoanelor care sunt in
tranzit sau efectueaza cSIStorii al caror interval orar se
suprapune cu perioada interdictiei, cum ar fi cele efectuate cu
avionul. trenul. aulocare sau alte mijloace de transport de
persoane, §i care poate fi dovedil prin bilet sau orice alia
modalitate de achitare a calStoriei;
d)
deplasarea
din
motive
justificatc,
precum
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2. in (oate localilStile unde incidenta cumulate la 14 zile
dep^este 7,5/1.000 de locution se interzice circulajia
persoanelor Tn afara iocuin^ei/gospodSriei in intervalul
orar 20,00—5.00, cu urmStoarele exceptii:
a) deplasarea in interes profesional. inclusiv intre
locuintS/gospodarie $i locul/locurile de desfd^urare a activitatii
profesionale inapot;
b) deplasarea pentru asistentS medicals care nu poate fi
amanatS si nici realizata de la distanja, precum si pentru
achizi(ionarea de medicamente;
c) deplasSri Tn afara localita(ilor ale persoanelor care sunt in
tranzil sau efectueazS calStorii al caror interval orar se
suprapune cu perioada interdictiei, cum ar fi cele efectuate cu
avionul, trenul, autocare sau alte mijloace de transport de
persoane. $i care poate fi dovedit prin bilel sau orice alia
modatitate de achilare a calStoriei;
d) deplasarea din motive justificate. precum ingrijirea/
insojirea copilului. asistenta persoanelor vSrstnice, bolnave sau
cu dizabilitati ori decesul linui membru de familie;
3. mSsurile instiluite In localitStile prevSzute la pet. 1 nu se
mai aplica dacS inciden(a cumulalS la 14,zile este mai mica sau
egala cu 3.5/1.000 de locuitori, iar cele instiluite in localitSJile
prevazute la pet. 2 nu se mai aplica daca incidenta cumulata
la 14 zile este mai mica sau egal§ cu 7/1.000 de locuitori.
(2) Pentru verificarea motivului deplasarii in interes
profesional. prevazut la alin. (1) pet. 1 lit. a) ?i pet. 2 lit. a).
persoanele sunt obligate sS prezinte, la cererea personalului
autoritatilor abilitate, legitima(ia de serviciu sau adeverinta
eliberatS de angajator ori o declaratie pe propria rSspundere
completata in prealabil.
(3) Pentru verificarea motivului deplasarii in interes personal,
prevSzut la alin. (1) pet. 1 lit. b)--d) ?i pet. 2 lit. b)—d).
persoanele sunt obligate sa prezinte. la cererea personalului
auloritStilor abilitate. o declara(ie pe propria raspundere,
completata in prealabil.
(4) Dedara(ia pe propria raspundere. prevSzutS la alin. (2)
(3). trebuie sa cuprindS numele $i prenumele, data ha$terii,
adresa locuintei/gospodariei/locului activitatii profesionale,
motivul deplasarii. data completarii §i semnStura.
Art. 3. — Se poate institui carantina zonala in conditiiie art. 7
?i 12 din Legea nr. 136/2020 privind instituirea unor masuri in
domeniul sanalatii publice tn siloa|ii de rise epidemiologic si
biologic, republicala. cu modilicarile ?i completarile ulterirare.'
Art 4 — In conditiiip art a aim
jit ri\ win i
nr 55/2020 cu moriifirAnir^
iL 1 9
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i) cfectuate de transportatori aericni delinaiori dc licenla dc
operareinconformrtatecuregtementarileUniuniiEuropene. prin
curse neregulate (charter), pentru Iransporlul lucrAlorilor
sezonieri sau pentru repatrierea unor cetatcm slraini din
Romania catrealie state. cuavizulAulorrtaliiAeronaulice Civile
Romane at autoritdtii competente din statul de destina(ie:
j) efecluate de Ira ns porta tori aerieni detinatori de licenla de
dperareinconformitatecureglerrientSrileUniunii Europene. priri
curse neregulate (charter), din alte state catre Romania, pentru
repatrierea cetatenilor romani. cu avizul Autorilatii Aeroriautice
Civile Romane. in baza acordului Ministerului Afaccrilor Interne
?i al Ministerului Afacerilor Exteme;
k) efectuate de transportatori aerieni detinStori de licen(3 de
operareinconformitatecureglemcntarileUniuniiEuropene. prin
curse neregulate (charter), pentru transportul lucratorilor din
sectorul transporturilor. prevazu(i in anexa nr. 3 la Comunicarea
privind implementarea Culoarelor Verzi (.Green Lanes") in
lenieiul prientarilor privind masurile de gestionare a fronlicrelor
in vederea prolejarii sSnStS(ii si a asigurSrii disponibilila(ii marfurilor
?' serviciilor esen^ate — C (2020) 1.897 din 23 martie 2020.
Romania cStrc alte state si din alte state cStre Romania, cu
avizu, A<Jtor«t3(ii Aeronautice Civile Romane. al Ministerului
Afacerilor Exlerne $i al autoritStii competente din statul de
destina(ie;
3. pentru prevenirea raspandirii infec|iilor cu virusui
SARS-CoV-2.
in perioada stSrii de alerts se inlerzic efectuarea
...
tr3nsportului rutier de persoane prin servicii ocazionale. precum
suplimentarea unor curse regulate, potrivit reglementarilor in
v'9oare. in scopul partidparii la procesiunile $i/sau pelerinajele
religioase catre locurile unde se desfS$oara aceste detivitati.
Art. 5. — In condiliile art. 5 alin. (3) lit. e) din Legea
nr. 55/2020. cu modificarile si completSrile ulterioare. se mentine
inchiderea temporara, totals sau partialS. a urmatoarelor puncte
de trecere a frontierei de stat:
1. la frontiera romano-ungara: Carei. judetul Salu Mare;
2. la frontiera romano-bulgarS:
a) Lipntya. judetul Constanta;
b) Dobromir judetul Constan(a.
Art. 6. ~ In condijiile art. 5 alin. (3) lit. f) din Legea
nr. 55/2020; cu modificSrile §i completarile ulterioare. se
stabilesc urtnStoarele masuri:
4
,
... ,
...
. .
,.a operalor!lT eco'’omicl car«
d^a5°f ^
de PrePakrara- cpmeraalizare si consum al
produselor alimentare st/sau bSutunlor alcoolice ?i nealcoolice,
de liPul restaurantelor si cafenetelor. in inleriorul cladiritor.

SSSSlZSSSt
la carantinare/izolare stabilite de Institutul National de SSnatate
CrlTa

0n

^in!erzisS la dePa?'rea ,ncidentei de 3/1.00f)'de

2 activitatea -s.aurantelor si a cafenelelor din interioru.

aeroporturile din RomSnia. potrivit art 37 din Legea nr 55/202(f
cu modificSrile si comoletsrita uitan^rp
a Comitetului National pentru Situatii de UrgCnta* P

hole,u”lor' pensiunilor sau altar unitSti de cazare. precum si la
terasele acestora este permisa pans la capacitatea maxims a
s^tiului in intervalul orar 5 00-2.00. in

2 sunt exceotate de la nreverteriio
i
calegoriide zborurL 6
Preveder(le P^- 1 urmatoarele

mcidenta cumulata la 14 zile este mai micS sau egala cu 3/1.000
de locuitori. doar pentru persoanele cazate in cadrul acestor

a) efectuate cu aeronave de star
h2'™ nm i.ude'e,®/,0(?lltali,e unde este depasita incidenta
b) de transport marfa ?i/sau corespondents?
-°
,0CtJlt?r"n ^'^ele 14 zile;
c) umanitare sau care asigurS servicii medicale de urqentS6 ^ev^?ute
Pct; .1 ?! ? se aP,lca ?' operalorilor
d) pentru cautare-salvare sau de interventie in situatii de
l?n
de5fa?0fra ac(ivi,S*1 in sPa5"fa publice rnchise
urgentS, la solicitarea unei autorilati publice din Romlnia
celntrtta pteVan CafG SUnl de,imitate de
e) avand drept scop transportul echipelor de interventie Pf*
2 P®^1-,ndlferent de natura aceslora sau de caracterul
tehnica. la solicitarea operatorilor econornSbiimin Romlnia
T*
^anent:
f) aterizSri tehnice necomerciale'nr4'- in,. f,tua ia ia care activitatea operatorilor economici
^ POZ •i0nare a aer0navelor- 'mr*
prepararea3hranei

.
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5. operalorii economici prevazuli la pet. 1
2 vor respecta
obligatiile stabilite prin ordin al ministrulul sSn3t5|ii
al
ministrulul economiei. antreprenoriatulul 51 turismului. emis in
lemeiul art. 71 alin. (2)dinLegea nr. 55/2020, cu modificarile si
completarile ulterloare;
6. propararea. comerdalizarea §1 consumul produselor
alimentare si bauturilor alcoolice si nealcoolice sunt permise in
spatiile special destinate dispuse' in exteriorul clSdiritor, in aer
._
liber, cu exceplia celor prevSzute la pci. 3. cu respectarea
mSsurilor de protec|ie sanitara stabilite prin ordin comun al
ministrulul sanatStii, al minislrului economiei, antreprenoriatului
$i turismului si al presedintelui AutoritStii Na^ionale Sanitare
Veterinare si pentru Siguran^a Alimentelor. emis in temeiul
art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificarile $i
completarile ulterioare;
7. activilalea in baruri, cluburi si discoted este permisd fSrS
a depasi 70% din capacitatea maxima a spa|iului in intervalul
orar 5.00—2,00 in judelele/localitajile unde inciden^a cumulata
la 14 zile este mai mare de 2/1.000 de locuilori si mai mica sau
egala cu 3/1.000 de locuitori, dacS loate persoanele sunt
vaccinate impotriva virusului SARS-CoV*2 si pentru care au
trecut 10 zile de la finalizarea scheme! complete de vaednare.
ActivitStile sunt interzise la nivelul judejelor/localitatilor unde
inddenta cumulate la 14 zile este mai mare de 3/1.000 de
locuitori;
8. activitatea in baruri. duburi $i discoted este permisa pana
la capadtatea maxima a spa|iului in intervalul orar 5,00—2.00 in
judetele/localitatile unde incidenta cumulata fa 14 zile este mai
mica sau egala cu 2/1.000 de locuitori, dacS toale persoanele
sunt vaednate impotriva virusului SARS-CoV-2 ?i pentru care
au trecut 10 zile de la finalizarea scheme! complete de
vaccinare.
Art. 7. — (1) In condi|iile art. 5 alin. (3) lit. f) din Legea
nr. 55/2020, cu modificarile si completarile ulterioare, se instituie
obligatia pentru operatorii economic! care desfS$oara activitaji
de comerf/prestari de servicii in spafii inchise $i/sau deschise.
publice si/sau private, sa is! organizeze si sS isi desfa?oare
activitatea in zilele de vineri. sambatS $i duminicS in intervalul
orar 5.00—18.00. in loate localiUitile unde indden^a cumulata
la 14 zile este mai mare de 4/1.000 de locuitori si mai mica sau
egala cu 7,5/1.000 de locuitori.
(2) In conditiile art. 5 alin. (3) lit. f) din Legea nr. 55/2020, cu
modificarile si completarile ulterioare. se instituie obligatia pentru
operatorii economici care desfa^oara activity de comerV
prestari de servicii in spa(ii inchise $i/sau deschise, publice
?i/sau private, sa isi organizeze si s5 i§i desfasoare activitatea
in intervalul orar 5,00—18,00, in toate localitSJile unde incidenja
cumulata la 14 zile depaseste 7,5/1.000 de locuitori.
(3) Prin excep|ie de la'prevederile alin. (1) $i (2), in intervalul
orar 18,00—5,00, operatorii economici pot activa doar in relajia
cu operatorii economici cu activitate de livrare la domidliu.
(4) Masurile prevazute la alin. (1) nu se mai aplicS daca
inddenja cumulalS la 14 zile este mai mici sau egala cu
3.5/1.000 de locuitori, iar cele de la alin. (2) nu se mai apfica
daca incidenfa cumulate la 14 zile este mai mic§ sau egald
cu 7/1.000 de locuitori.
(5) Prin excepjie de la prevederile alin. (1) $i (2). unil^ile
fanmaceutice, benzinariile. operatorii economid cu activitate de
livrare la domidliu. precum si operatorii economid din domeniul
transportului rutier de persoane $i rutier de mSrfuri i$i pot
desfa$ura activitatea in regim normal de munca, cu respectarea
normelor de proiedie sanitarS.
Art. 8. — In condijiile art. 5 alin. (3) lit. f) si art. 33—36 din
Legea nr. 55/2020, cu modificarile si completarile ulterioare. se
stabilesc urmatoarclc mrisuri;
1. transportul aerian sedesfasoara cu respectarea masurilor
si restricliilor referitoare la igiena si dezinfedia spa|nlor comune,
echipamentelor. mijloacelor de transport si aeronavelor,

aeroportuari, aerieni ?i pentru pasageri, precum si privitor la
informarea personalului si pasagerilor. in scopul prevenirii
contaminarii pasagerilor si personalului ce activeaza in domeniul
transportului aerian, stabilite prin ordin comun al ministrului
transporturilor si infrastructurii, al ministrului afacerilor interne si
al ministrului sSnStatii. emis in temeiul art. 32. 33 si al art. 71
alin. (2) din Legea nr. 55/2020. cu modificarile si completarile
ulterioare;
2. transportul feroviar se desfasoarS cu respectarea
masurilor restriepor referitoare la igiena si dezinfectia spatiilor
comune din gari, halte, sta(ii sau puncte de oprire. a
echipamentelor dgamituriforde tren. procedurile prolocoalele
din interiorul gSrilor, haltelor, statiilor sau punctelor de oprire. dar
$i in interiorul vagoanelor si garnrturilor de tren. gradul si modul
de ocupare a materialului rulant, regulile de conduits pentru
personalul operatorilor pentru pasageri, precum
privitor la
informarea personalului si pasagerilor, in scopul prevenirii
contaminSril pasagerilor si personalului ce activeazS in domeniul
transportului feroviar, stabilite prin ordin comun al ministrului
transporturilor $i infrastructurii, al ministrului afacerilor interne si
al ministrului sanStatii. emis in temeiul art. 32, 34 si al art. 7'l
alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificSrile si completarile
ulterioare:
3. transportul rutier se desfS^oara cu respectarea masurilor
si restridiilor referitoare la igiena si dezinfectia mijloacelor de
transport persoane, procedurile si prolocoalele din interiorul
mijloacelor de transport, gradul si modul de ocupare a
mijloacelor de transport, regulile de conduita pentru personalul
operatorilor pentru pasageri, precum si privitor la informarea
personalului si pasagerilor, in scopul prevenirii contaminarii
pasagerilor si personalului ce activeazS in domeniul
transportului rutier, stabilite prin ordin comun al ministrului
transporturilor?! infrastructurii. al ministrului afacerilor interne?!
al ministrului s3nat§tii, emis in temeiul art. 32, 35 si al art. 71
alin. (2) din Legea nr. 55/2020. cu modificarile si completarile
ulterioare:
4. transportul naval se desf§?oar§ cu respectarea masurilor
si restrictiilor referitoare la igiena ?i dezinfectia navelor de
transport persoane, procedurile ?i prolocoalele spatiilor comune
din porturi, terminale/dane de pasageri sau locuri de
imbarcare/debarcare pasageri, din interiorul navelor de transport
persoane, gradul ?i modul de ocupare a navelor de transport
persoane, regujile de conduits pentru personalul operatorilor ?i
pentru pasageri, precum ?i privitor la informarea personalului si
pasagerilor, In scopul prevenirii contaminarii pasagerilor si
personalului ce activeaza In domeniul transportului naval,
stabilite prin ordin comun al ministrului transporturilor ?i
infrastructurii, al ministrului afacerilor interne ?i al ministrului
sanatatii. emis in temeiul art. 32. 36 ?i al art. 71 alin. (2) din
Legea nr. 55/2020, cu modificarile si completarile ulterioare;
5. transportul intern ?i international de mSrfuri si persoane se
desfa?oara cu respectarea prevederilor din ordinu! comun al
ministrului transporturilor ?i infrastructurii. al ministrului afacerilor
interne ?i al ministrului sSnStSlii, emis in temeiul art. 37 din
Legea nr. 55/2020, cu modificarile ?i completarile ulterioare.
Art. 9. — In conditiile art. 5 alin. (3) lit. f) din Legea
nr. 55/2020, cu modificSrile ?i completarile ulterioare. se
stabilesc urmdtoarele mSsuri:
1. se suspenda activitatea operatorilor economid
desfa?uratd in spatii inchise in domeniul salilor de sport si/sau
fitness in localitdtiie unde incidenta cumulate la 14 zile este mai
mare de 4/1.000 de locuitori;
2. activilalea Cu publieui a operatorilor economici care
desfd?oar§ activitatea in spatii inchise in domeniul salilor de
sport ?i/sau fitness este permisS fdrd a depasi 50% din
capacitatea maxima a spatiului Tn judetele/localit£lile unde
incidenta cumulate la 14 zile este mai mare de 3/1.000 de
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3. activitatea cu publicul a operatorilor economid care
desfasoard activitatea in spatii inchise in domeniul sdlilor de
sport si/sau Htness este perfnisS pSnS la capacitatea maxima a
spatiului in jude|ele/localitdtile unde indden^a cumulala la
zile
este mai mica sau egalS cu 3/1.000 de locuitori, cu asigurarea
unei suprafete de minimum 7 mp pentru fiecare persoanS;
4. activitatea cu publicul a operatorilor economid care
desfa$oara activitatea in spatii inchise in domeniul salilor de
sport $i/sau fitness este permisa pana la capacitatea maxima a
spatiului Tn judetefe/localitaple unde inddenta cumulate la 14 zile
este mai mica sau egaia cu 3/1.000 de locuitori, cu asigurarea
unei suprafete de minimum 4 mp pentru fiecare persoanS, dac§
loate persoanele sunt vaccinate impotriva virusului
SARS-CoV-2 $i pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea
schemei complete de vaccinare;
5. activitatea cu publicul a operatorilor economid licenfiati in
domeniul jocurilor de noroc este permisa pans la capacitatea
maxima a spatiului in judetele/localitStile unde inddenta
cumulate la 14 zile este mai mica sau egaia cu 3/1.000 de
locuitori si este interzisa la depa$irea' inddentei de 3/1.000 de
locuitori;
6. se inslituie obligaUa institutiilor si autoritdtilor publice.
operatorilor economid ?i profesioni^tilor de a organiza
activitatea astfel meat sa asigure, la intrarea in sediu, in mod
obligatoriu, triajul epidemiologic $i dezinfectarea obligatorie a
mainilor, atat pentru personalul propriu, cat§i pentru vizitatori, in
conditiile stabilite prin ordinal comun al ministnjlui sanatStii $i al
minislrului afacerilor interne, emis in temeiul art. 13 §i al art. 71
alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificarile §i completSrile
ulterioare;
7. se instituie obligatia desfS^urdrii activitdtii la nivelul
cabinetelor stomatologice §i unitatflor sanilare non-COVID. in
conditiile stabilite prin ordinul ministrului sSnatStii. emis in
temeiul art 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificarile $i
completarile ulterioare:
8. se instituie obligatia operatorilor economic! care
desfasoara. activitatj de jocuri de noroc. ingrijire personals,
primire turistica cu functiuni de cazare, precum ?i activitati de
luenj in birouri cu spatii comune in sistem deschis de a respecta
normele de prevenire stabilite prin ordinul comun al ministrului
economiei. antreprenoriatului $i turismului si al ministrului
sSnStatii, emis in temeiul art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020,
cu modificarile ?i complelSrile ulterioare. in baza caruia i?i pot
desfa^ura activitatea;
9. operatorii economiei care desfasoara activitab de jocuri de
noroc au obligafia sa respecle orarul de lucru cu publicul $i
restrictiile stabilite prin hotarSre a Comitetului National pentru
Situatii de Urgenta, la propunerea Grupului de suport
lehnico-stiinfific privind geslionarea bolilor inalt contagioase pe
teritoriul Romaniei sau a comitetului judetean/al municipiului
Bucure^ti pentru situatii de urgenta. Masurile se stabilesc pentru
unitatile administrativ-teritoriale in care se constats o rSspSndire
comunitarS intensS a virusului si/sau un numSr in cre$tere al
persoanelor infectate cu virusul SARS-CoV-2;
10. activitatea cu publicul a operatorilor economiei care
desfS?oara activitati de administrare a piscirielor interioare este
permisa fara a depasi 70% din capadtatea maximi a spatiului
in judefele/localitatile unde incidents cumulate la 14 zile este
mai mica sau egalS ai 3/1.000 de tocurtori si este interzisa la
depasir'ea incidentei de 3/1.000 de locuitori; ’
11. se instituie obligafia operatorilor economid care
desfasoara activitati de administrare a ?trandurilorexterioare. a
pisdnelor exterioare sau a salilor de sport/fitness de a respecta
normele de prevenire stabilite prin ordinul comun al minislrului
tineretului si sporlului $i al ministrului san3l3tii. emis in temeiul
art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modifiedrile si
completarile ulterioare;
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de prevenire stabilite prin ordinul ministrului sanatafii, emis In
temeiul art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020. cu modificarile si
completarile ulterioare;
13. activitatea operatorilor economiei care administreaza
iocuri de joacS pentru copii in spafii inchise este permisd fard a
depasi 70% din capadtatea maxima a spatiului si in intervalul
orar 5,00—24,00;
14. activitatea operatorilor economid care administreaza sali
de jocuri este permisa fdra a depasi 70% din capadtatea
maxima a spatiului Tn intervalul orar 5.00—2.00 in
judefele/localitdtile unde inddenta cumulate la 14 zitc este mai
mare de 2/1.000 de locuitori si mai mica sau egaia cu 3/1.000 de
locuitori, dacd toate persoanele sunt vaccinate impotriva
virusului SARS-CoV-2
pentru care au trecut 10 zile de la
finalizarea schemei complete de vaccinare:
15. activitatea operatorilor economid care administreaza sati
de jocuri este permisa pana la capadtatea maxima a spatiului in
intervalul orar 5,00—2,00 in judetele/localitatile unde inddenta
cumulata la 14 zile este mai mica sau egaia cu 2/1.000 de
locuitori. dacd toate persoanele sunt vaccinate impotriva
virusului SARS-CoV-2 $i pentru care au trecut 10 zile de la
finalizarea schemei complete de vaednare.
Art. 10. — in conditiile art. 5 alin. (3) lit. 0 ale art. 38 din
Legea nr. 55/2020, cu modificarile si completarile ulterioare. se
stabilesc urmatoarele m3suri:
1. activitatea In cre$e si after-school-uri este permisa numai
cu respectarea condifnlor stabilite prin ordin comun al ministrului
educatiei. al ministrului mundi si protectiei sociale si al
ministrului sanatafii. emis in temeiul art. 71 alin. (2) din Legea
nr. 55/2020. cu modificarile completarile ulterioare;
2. in cadrul unitafilor/insUtutiilor de invafamant sunt permisc
activitafile didactice si alle activitati spedfice. precum $i
organizarea ?i desfa?urarea examenetor pentru elevi/studenfi.
cadre didactice. in conditiile respectarii masurilor de prevenire,
stabilite prin ordin comun al ministrului educatiei si al ministrului
sSnatafii, emis in temeiul art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020.
cu modificarile completarile ulterioare;
3. la aparitia a 3 cazuri de infectare cu virusul SARS-CoV-2
intr-un interval de 7 zile consecutive, in spafiile deslinate caz§rii
elevilor sau studenfllor. se instituie mSsura inchiderii dSdirii
pentru o perioada de 14 zile. Pentru elevii/studenfii care nu au
posibilitatea deplasarii la domtciliu sau o alia locafie se asigura
de cdtre unitatea/institutia de invdfamant responsabila cazarea
in conditii de carantina, precum §i mSsurile necesare pentru
sprijinirea asigurarii necesitafilor de baza.
Art. 11. — In conditiile art. 5 alin. (3) lit. f) din Legea
nr. 55/2020, cu modifiedrile si completarile ulterioare, activitatea
piefelor agroalimentare. inciusiv a pieleior volante, a targurilor.
a baldurilor si a talciocurilor. definite potrrvit art. 7 alin. (1) din
Hotararea Guvernului nr. 348/2004 privind exercitarea
comerfului cu produse servicii de piafa in unele zone publice.
cu modificarile $i completarile ulterioare. se desfei^oara in
conditiile stabilite prin ordin comun al ministrului dezvoltarii.
lucrarilor publice §i administra|iei. al ministrului agriculturii si
dezvoltarii rurale, al ministrului sSndldtii si al ministrului muncii
protectiei sociale.
Art. 12, — (1) in condipe art. 5 alin. (2) lit. d) si alin. (3) lit. 0
$i art. 17 din Legea nr. 55/2020. cu modificarile completarile
ulterioare, pe durata starii de alerts, angajatorii dispun
organizarea mundi la domiciliu sau in regim de telemuncS, acolo
unde spedficul activitStii permile, in condifiile art. 108—110 din
Legea nr. 53/2003— Codul mundi, republican, cu modificarile
si completSrile ulterioare. precum si ale celor stabilite prin Legea
nr. 81/2018 privind reglementarea activitafii de telemunca,
cu modificSrile ?i completSrile ulterioare.
_ (2) h siluafia in care nu se poate desfasura activitatea de
catre salariat in regim de telemuncS sau muncS la domidliu $i in
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indiferent de modu! de finantare si subordonare, precum si
regiile autonome. socielatile najlonale, companiile nationale si
societaiiie la care capitalul social este detinut integral sau
majoritar de stat on de o unitate administrativ-teritoriala. avand
un numar mai mare de 50 de salariati, au obligatia organizarii
programuiui de lucre astfel incat personalul sa fie Tmpartit m
grupe care sa inceapa, respectiv sa termine activitatea la o
diferen|a de cel putin o ord.
(3) Organizarea activitafii la locul de munca se va realiza cu
respectarea prevederilor legale emise de autoritatile competente
In ceea ce priveste prevenirea contaminarii cu virusul
SARS*CoV-2 si pentru asigurarea securitatii si s^natatii in
munca a lucratorilor, finand cont ?i de gradiil d'e vaccinare a
angajatilor de la acel loc de munca, atestat prin certificat de
vaccinare impotriva virusului SARS-CoV-2 prezentat de salaria|ii
pentru care au trecut 10 zile de la finalrzarea scheme! complete
de vaccinare, precum ?i de numarul de angajati care se afla Tn
perioada cuprinsa intre a 15-a zi ?i a 180-a zi ulterioara
confirmarii infectdrii cu virusul SARS-CoV-2 si care detin $i
prezinta angajatorului adeverinta eliberala de medicul de farnilie.
Art. 13. — (1) Prin incidenta cumulate la 14 zile se Tntelege
incidenta cumulate a cazurilor calculate pe un interval de 14 zile,
cuprins intre a 17-a zi si a 3*a zi, anterioare datei in care aceasta
se realizeaza, prin raportare la cifra reprezentand suma
persoanelor cu domiciliul sau resedinta in localitatea de
referinte, comunicate comitetului jude^ean/al municipiului
Bucuresti pentru situafii de urgente de catre Direc|ia pentru
Evidenja Persoanelor si Administrarea Bazelor de Date din
cadrul Ministerului Afacerilor Interne, prin structurile teritoriafe
judetene, in prima zi lucratoare a saptemanii, la ora 16,00. Cifra
comunicata de catre Directia pentru Evident Persoanelor ?i
Administrarea Bazelor de Date, prin structurile teritoriale
judetene, este utilizate ca referinja pentru intreaga perioada de
timp pana la furnizarea unui nou set de date actualizate $i se
transmite si Serviciului de Telecomunicalii Sf^ciale.
(2} Constatarea incadrarii tn limitele incidentei cumulate la
14 zile, astfel cum este calculate la alin. (1), in vederea punerii
in aplicare a masurilor stabilite in prezenta hotatere, se
realizeaza in maximum 48 de ore de fa atingerea acestora, prin
hotarare a comitetului judetean/al municipiului Bucuresti pentru
situa^ii de urgenta, pe baza analizelor prezentale de direc|iile de
sSnatate publica judetene, respectiv a municipiului Bucuresti,
iar masurile se aplicte pentru o perioada de 14 zile, urmand a fi
reevaluate la finalul acesteia.
(3) Direcfiile de sanatate publica judefene, respectiv a
municipiului Bucuresti calculeaza zilnic, pentru fiecare localitate
din zona de competente. incidenta cumulate a cazurilor la
14 zile, astfel cum este calculate potrivit dispozitiilor alin. (1), si
prezinta comitetului judetean/al municipiului Bucuresti pentru
situatii de urgenta analiza rezultata in cel mult 24 de ore de la
data constatani atingerii limitelor stabilite Tn prezenta hotarare.
(4) Zilnic. pe baza rezultatelor teslelor persoanelor
nou-confirmate, gestionate in aplica|ia ..corona-forms”, Serviciul
de Tetecomunicafii Speciale va prezenta automat, la ora 10,00,
pe platforma .alerte.ms.ro", rezultatul calculului rate! de
incident conform formulei prevazute la alin. (1).
Art. 14.
(1) Respectarea aplicarii nrtesuriior prevazute la
art. 1 pet. 1 se urmareste de catre Ministerul Afacerilor Interne.
(2) Masurile prevPzute la art. 1 pet. 2—6 se pun in aplicare
de catre Ministerul Sanatefii si Ministerul Tineretului Sportului.
Respectarea aplicarii acestor masuri se urntere?te de catre
Ministerul Afacerilor Interne.
(3) Masurile prevazute la art. 1 pet. 7—13 se pun in aplicare
de catre Ministerul Sanalalii si Ministerul CulturiL Respectarea
aplicarii aceslor masuri se urmare?te de catre Ministerul
Afacerilor Interne.
(4) Masura prevazute la art. 1 pet. 14 se pune in aplicare de
catre Ministerul Sanata^i si Ministerul Afacerilor Interne.

(5) Respectarea aplicarii masurilor prevazute la art. 1 pet. 15
se unrtereste de c§tre Ministerul Afacerilor Interne.
(6) Masura prevazute fa art. 1 pet. 16 si 17 se pune in
aplicare de catre Ministerul Sanatefii si. dupa caz. de Ministerul
Tineretului ?i 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 ia art. 1
pet. 18—32 $i 34 se urmareste de catre Ministerul Afacerilor
Interne.
(8) Masura prevazute la art. 1 pet. 33 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 Sanatetii si Ministerul Afacerilor
Interne.
(11) Respectarea aplicarii masurilor prevazute la art. 4
se urmareste de catre Ministerul Transporturilor $i Infrastructurii
si Ministerul Afacerilor Interne.
(12) Masura prevazute la art. 5 se pune tn aplicare de catre
Ministerul Afacerilor Interne.
(13) Masura prevazute ta art. 6 pet. 5 se pune in aplicare de
catre
Ministerul
Sanatafii,
Ministerul
Economiei,
Antreprenoriatului ?i Turismului si Autoritatea Nationala Sanitara
Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor. Respectarea aplicarii
masurilor prevazute la art. 6 se urmareste de catre Ministerul
Muncii si Protecfiei Sociale $i Ministerul Afacerilor Interne.
(14) Respectarea aplicarii masurilor prevazute ta art. 7
se urmareste de catre Ministerul Muncii $r Protectiei Sociale.
(15) Masurile prevazute la art. 8 se pun in aplicare de catre
Ministerul Transporturilor §i Infrastructurii. Ministerul Afacerilor
Interne ?i Ministerul Sanatetii. Respectarea aplicarii acestor
mSsuri se urmareste de catre Ministerul Muncii si Protectiei
Sociale si Ministerul Afacerilor Interne.
(16) Respectarea aplicarii masurilor prevazute la art. 9
pet. 1—4, 9 $i 12—15 se urmareste de catre Ministerul Muncii si
Protec|iei Sociale si Ministerul Afacerilor Interne.
(17) Masurile prevazute la art. 9 pet. 5 se pun in aplicare de
catre Ministerul Sanatetii si Ministerul Afacerilor Interne.
Respectarea aplicarii acestor masuri se urmareste de catre
Ministerul Muncii si Protectiei Sociale si Ministerul Afacerilor
Interne.
(18) Masurile prevazute la art. 9 pet. 6, 7 si 11 se pun Tn
aplicare de catre Ministerul Sanatetii. Respectarea aplicarii
acestor masuri se urmareste de catre Ministerul Muncii
si Protectiei Sociale si Ministerul Afacerilor Interne.
(19) Masurile prevazute la art. 9 pet. 8 se pun in aplicare de
catre Ministerul Economiei, Antreprenoriatului §i Turismului si
Ministerul Sanatetii. Respectarea aplicarii masurilor prevazute la
art. 9 pet. 8 se umtere$te de catre Ministerul Muncii si Protectiei
Sociale si Ministerul Afacerilor Interne.
(20) Masurile prevazute la art. 9 pet. 10 sepun In aplicare de
catre Ministerul Tineretului si Sportului si Ministerul Sanatatii.
Respectarea aplicarii acestor masuri se urntereste de cStre
Ministerul Muncii si Protectiei Sociale si Ministerul Afacerilor
Interne.
(21) Masurile prevazute la art. 10 se pun in aplicare de catre
Ministerul Educatiei si Ministerul Sdnatatii. Respectarea aplicarii
acestor masuri se urmareste de catre Ministerul Muncii si
Protectiei Sociale Ministerul Afacerilor Interne.
(22) Respectarea aplicarii masurilor prevazute la art. 11
se urmareste de catre Ministerul Muncii si Protectiei Sociale
si Ministerul Afacerilor Interne.
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HOTARARI ALE GUVERNULUI ROMANIEI
GUVERNUL ROMANIEI
HOTARARE
privind prelungirea starii de aferta pe teritoriul Romaniei Incepand cu data de 11 august 2021,
precum si stabitirea masurilor care se aplica pe durata acesteia
pentru preventrea si combaterea efectelor pandemier de COVID-19
Tinand cont de prevederile Ordonan^ei de urgen^a a Guvemului nr. 11/2020 privind stocurile de urgenla medicala, precum
si unele masuri aferente instituirii carantinei, aprobata cu completari prin Legea nr. 20/2020. cu modificarile si compietarile ulterioare,
precum si de prevederile Ordonan(ei de urgenla a Guvemului nr. 70/2020 privind reglementarea unor masuri. incepand cu data
de 15 mai 2020. ?n contextut silua^iei epidemiologice determinate de r^spandirea coronavirusulul SARS-CoV-2, pentru prelungirea
unor termene, pentru modificarea ?i completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a legii educatiei nationale nr. 1/2011.
precum si a altor acte normative, aprobatS cu modificari §i completari prin Legea nr. 179/2020, cu modificarile si compietarile
ulterioare.
avand in vedere prevederile Legii nr. 53/2003 — Codul muncii, republicata, cu modificarile $i compietarile ulterioare. si ale
Legii nr. 81/2018 privind reglementarea activita|ii de telemunca, cu modificarile si compietarile ulterioare.
luand in considerare prevederile art. 16alin. (1) ?i {3} din Ordonanta de urgenta a Guvemului nr. 21/2004 privind Sistemul
National de Management al Situatiilor de Urgenta, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 15/2005, cu modificarile si
compietarile ulterioare, si ale art. 11 alin. (3) din Hotirarea Guvemului nr. 557/2016 privind managementul tipurilor de rise.
avand in vedere faptul ca evaluarea realizatS in baza factorilor de rise prevazuti la art. 3 alin. (4) din Legea nr. 55/2020
privind unele masuri pentru prevenirea combaterea efectelor pandemiei de COVID-19,‘cu modificarile si compietarile ulterioare,
indica necesitatea mentinerii unui raspuns amplificat ia situafia de urgenta determinate de rasp£ndirea noului coronavirus, aspecte
materializate in cuprinsul documentului intitulat JVnaliza factorilor de rise privind managementul siluatiei de urgenta generate de
virusul SARS-CoV-2 pe teritoriul Romaniei la data de 02.08.2021", intocmit la nivelul Centrului National de Coordonare
si Conducere a Interventiei.
tinand seama de propunerile cuprinse in Hotararea Comitetului National pentru Situa^i de Urgenta nr, 53/2021 privind
propunerea prelungirii starii de alerta
a masurilor necesar a fi aplicate pe durata acesteia pentru prevenirea si combaterea
efectelor pandemiei de COVID-19,
in temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata, si al art. 3, 4. 6 si art. 71 alin. (1) din Legea nr. 55/2020 privind
unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19,’cu modificarile si compietarile ulterioare,
Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.
Art. 1.
incepand cu data de 11 august 2021 se prelunge^te
cu 30 de zile starea de alerta pe Tntreg teritoriul i«irii, instituita
prin Hotararea Guvemului nr. 394/2020 privind dedararea starii
de alerta si masurile care se aplica pe durata acesteia pentru
prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19.
aprobata cu modincari si completari prin Hotararea
Parlamenluiui Romaniei nr. 5/2020, cu modificarile $*
compietarile ulterioare, prelungita.prin Hotararea Guvemului
nr. 476/2020 privind prelungirea slSrii de alerta pe teritoriul
Romaniei mSsurile care se aplica pe durata acesteia pentru
prevenirea $i combaterea efectelor pandemiei de COVID-19. cu
comPl5tgril® ulterioare, prin Hotararea Guvemului
nr. 553/2020 privind prelungirea starii de alerta pe teritoriul
Romaniei incepand cu data de 17 lulie 2020, precum si stabitirea
masurilor care se aplica pe durata acesteia pentru prevenirea
§i combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificarile
nr eSSolcTnriwnrtnS m6’- ^
Guvernului
P preiu?9,f®a stani de alerta pe tentonul
^aSamSo^e
2020-precum,
nmwinfrL o
U ^ se aplica pe durata acesteia pentru
prevenirea ?i combaterea efectelor pandemiei de COVID-19,

acesteia pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei
de COVID-19, cu modificarile
compietarile ulterioare, prin
Hotararea Guvemului nr. 967/2020 privind prelungirea starii de
alerts pe teritoriul Romaniei Incepand cu data de 14 noiembrie
2020, precum
stabitirea masurilor care se aplica pe durata
acesteia pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei
de COVID-19, cu modificarile §i compietarile ulterioare. prin
HotSrSrea Guvemului nr. 1.065/2020 privind prelungirea starii
de alerta pe teritoriul Romaniei incepand cu data de
14 decembrie 2020, precum $i stabitirea masurilor care se aplicS
pe durata acesteia pentru prevenirea si combaterea efectelor
pandemiei de COVID-19. prin Hotararea Guvemului nr. 3/2021
privind prelungirea starii de alerta pe teritoriul Romaniei
incepand cu data de 13 ianuarie 2021, precum si stabitirea
masurilor care se aplica pe durata acesteia pentru prevenirea
si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 pnn Hotararea
Guvemului nr. 35/2021 privind prelungirea stdrii de alerta pe
teritoriul Romaniei Incepand cu data de 12 februarie 2021
Precum 5* stabi|i^a masurilor care se aplica pe durata acesteia
pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de
COVID-19 prin Hotararea Gtivpmiiini nr
• • w

Hotararea Guvernului nr. 856/2020 privind prelungireastiiriide fnrenLn
^ de afer,a pe teri,oriul Romaniei
__ v.na pre.ung.rea stani de incepand cu data de 13 aprilie 2021. precum si stohiiim*
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Guvernului m. 531/2021 privind prolungirca starii de alcrta pe
teritoriul Romaniei hccpand co data de 13 mai 2021. precum $i
stabilirea masurilor earn se aplica pe durata acesteia pentru
prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19. cu
modificarile si completarile ulterioare. prin Hotararea Guvernului
nr. 636/2021 privind prelungirea starii de alertd 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.
cu modificarile ulterioare. $i prin HotSrarea Guvernului
nr. 730/2021 privind prelungirea starii de alerta pe teritoriul
Romaniei incepand cu data de 12 iulie 2021, precum si stabilirea
masurilor care se apIicS pe durata acesteia pentru prevenirea
si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19. cu modificarile
si completarile ulterioare.
Art. 2. — Pe durata preva^uta la art. 1 masurile de prevenire
si control ale infectiilor cu coronavirusu! SARS-CoV-2. condi|iile
concrete de aplicare $i destinatarii acestor masuri, precum $i
institutiile si autoritatile publice care pun in aplicare sau
urmaresc respectarea aplicarii mSsurilor pe durata starii de
alerta sunt prev3zute in:
a) anexa nr. 1 — .Masuri pentru cresterea capacitS|ii de
raspuns":
b) anexa nr. 2 — .Masuri pentru asigurarea rezilientei
comunitStilor';
c) anexa nr. 3 — .Masuri pentru diminuarea impactului tipului
de rise".
Art. 3. — In aplicarea dispozitiilor art. 7‘ din Ordonan^a de
urgent a Guvernului nr. 11/2020 privind stocurile de urgent
medicala. precum si uncle masuri aferente instituirii carantinei.
aprobata cu completed prin Legea nr. 20/2020. cu modificarile $i
completarile ulterioare. si ale HotSrarii Guvernului nr. 557/2016
privind managemeniul tipurilor de rise, secretarul de slat, sef al
Departamentului pentru Situatii de Urgenfa din cadrul

Ministerului Afacerilor Interne, dispune. In colaborare cu
Ministeru! SanStatii, prin ordrn al comandantului actiunii,
mSsurile necesare prevenirii si combaterii infectiilor cu
coronavirusu! SARS-CoV-2, ?n cadrul actiunilor de raspuns la
nivel national.
Art. 4. — Regimul contraventional aplicabil pentru
nerespectarea masurilor prevazute in anexele nr. 1—3 este cel
stabilit la art. 64—70 din Legea nr. 55/2020 privind uncle masuri
pentru prevenirea ?i combaterea efectelor pandemiei de
COVID-19, cu modificarile si completarile ulterioare.
Art. 5. — Actele emise pentru punerea in execulare a
Hotararii Guvernului nr. 394/2020. aprobata cu modificSri $i
completari prin Hot3rSrea Parlamentului Romaniei nr. 5/2020.
cu modificarile si completarile ulterioare. a Hotararii Guvernului
nr. 476/2020, cu modificarile $i completarile ulterioare. a
Hotararii Guvernului nr. 553/2020. cu modificarile si completarile
ulterioare. a Hotararii Guvernului nr. 668/2020. cu modificarile
si completarile ulterioare. a Hotararii Guvernului nr. 782/2020.
cu modificarile $i completarile ulterioare. a Hotararii Guvernului
nr. 856/2020. cu modificarile si completarile ulterioare.
a Hotararii Guvernului nr. 967/2020. cu modificarile si
completarile ulterioare. a Hotararii Guvernului nr. 1.065/2020. a
Hotararii Guvernului nr. 3/2021. a Hotararii Guvernului
nr. 35/2021. a Hotararii Guvernului nr. 293/2021. cu modificarile
si completarile ulterioare, a Hotararii Guvernului nr. 432/2021,
a Hotararii Guvernului nr. 531/2021. cu modificarile
si completarile ulterioare. a Hotararii Guvernului nr. 636/2021.
cu modificarile ulterioare. $ia Hotararii Guvernului nr. 730/2021,
cu modificarile si completarile ulterioare. I?i mentin
aplicabilitatea Tn masura in care dispozitiile acestora nu
contravin masurilor slabilite in anexele nr. 1—3 la prezenta
hotarare.
Art. 6. —Anexele nr. 1—3 fac parte integranta din prezenta
hotarare.

PRIM-MINISTRU
FLORIN-VASILE CflU
Conlrasemneaza:
p. Ministrul afacerilor interne.
p. Ministrul tineretului si sportului,
Raed Arafat,
Cristian Emilian Ghita.
secretar de.stat
subsecretarde stat
p. Ministrul sanata{ii.
p. Ministrul culturii.
Monica-Emanuela Althamer,
Camella Veronica Marcu,
secretar de stal
secretar general
p. Minislrul transporturilor si Infrastructurii.
Ministrul educa|iei,
Horatiu-Lucian Cosma.
Sorin-Mihai Cimpeanu
secretar de slal
p. Ministrul afacerilor externe.
■ p. Ministrul muncii si protectiei sociale.
Cornel Ferula,
Eduard Corjescu,
secretar de stal
secretar general
p. Ministrul agriculturii si dezvoltdrii rurale.
Ministrul economiei, antreprenoriatului si turismului,
Aurel Simion,
Clnudiu-tulius-Gavril Nasui
secretar de slat
Ministrul energiei.
Ministrul finantelor, interimar,
Virgil-Daniel Popescu
Florin-Vasile Citu
p. Ministrul dezvottArii. lucrarilor publice si administratiei.
p. Directorul Serviciului de Telecomunicatii Speciale.
Marin Tole,
Gorina Baluta
secretar de stat
Secretariatul de Stat pentru Culte,
p. Ministrul mediului. apelor si pAdurilor,
lonut Sorin Banciu,
Victor Opaschi,
secretar de stat
secretar de stat
•
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mAsuri
pentru cre^terea capacita|ii de rdspuns

Art. 1. — In conditiile art. 5 alin. (1) lit. d) din Legea
nr. 55/2020 privind unele masuri pentru prevenirea
combaterea efectelor pandemlei de COVID-19, cu modificarile
$i completarile ulterioare, se stabilesc urmatoarele masuri:
1. coordonarea opera^ionaia a servictilor publice de
ambulanta a serviciilor voluntare pentru situatii de urgent, in
conditiile art. 54 55 din Ordonahta de urgen^a a Guvemului
nr. 70/2020 privind reglementarea unor mSsuri. incepSnd cu
data de 15 mai 2020. in contextul situa|iei ^Didemiologice
determinate de rSspandirea cpronavirusului SARS-CoV-2,
pentru prelungirea unor termene. pentru modificarea $i
completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a Legii
educatiei nafionalenr. 1/2011. precum $ia altoracte normative.
aprobatS cu modificSri $i completari prin Legea nr. 179/2020.
cu modificarile $i completarile ulterioare;
2. coordonarea operation'aia a police! locale, Tn condijnle
art. 50—521 din Ordonanla de urgenja a Guvemului nr. 70/2020,
aprobala cu modific§ri §i completari prin Legea nr. 179/2020. cu
modificSrile si completarile ulterioare.
Art. 2. — in conditiile art. 5 alin. (1) lit. e) din Legea
nr. 55/2020, cu modificarile si completarile ulterioare. se
stabilesc urmatoarele masuri:
1. se instituie obligatia de a asigura masurile de continuitate
a activitatii centrelor rezidentiale de ingrijire $i asistenja a
persoanelor varslnice. centrelor rezidentiale pentru copii ?i
adulti. cu $i fara dizabilitati. precum §i pentru alte categorii
vulnerabile $i de a stabili programul de lucru al angajaitilor.
potrivil art. 19 din Legea nr. 55/2020. cu modificarile ?i

completarile ulterioare. cu avizul direcliilor de sanatate publica
judejene. respectiv a municipiului Bucuresti;
2. furnizorii de servicii sociale l$i organizeaza programul in
centrele rezidentiale in funcfie de contextul epidemiologic
existent la nivel local $i cu respectarea normelor tn vigoare
privind legislate in domeniul muncii. Activitatea la nivelul acestor
servicii va ft organizatS $i desfa$urata cu respectarea normelor
de prevenire a r§spandirii virusului SARS-CoV-2 instituite de
autoritatile corinpetente. •
Art. 3. — In conditiile art. 5 alin. {1) lit. f) din Legea
nr. 55/2020. cu modificarile §i completarile ulterioare; se
stabile$te desfasurarea in regim permanent a activitatii luturor
centrelor operative pentru situatii de urgerita cu activitale
temporara, precum si a activitatii Centrului National de
Coordonare ?i Conducere a lnterven(iei a centrelor judetene/al
municipiului Bucuresti de coordonare $i conducere a interventiei.
Art. 4. — (1) MSsura prevSzula la art. 1 pet. 1 se pune in
aplicare de cStre unitatile teritoriale pentru situatii de urgenLi.
respectiv de citre inspectorates pentru situatii de urgenta.
(2) Masura prevazutS la art. 1 pet. 2 se pune Tn aplicare de
cStre Politia Romans, prin inspectorates de politie
judeSne/Oirectia Generals de Politie a Municipiului Bucuresti.
(o) Respeciarea apficarii masurilor prevazute la art. 2 se
urmare?te de catre Ministerul Muncii si ProtectSi Sociale.
(4) MSsura prevSzutS la art. 3 se pune in aplicare de catre
institutiile la nivelul cSrora sunt organizalc centrele operative
pentru situatii de urgenta. respectiv centrele de coordonare
conducere a interventiei. Respectarea aplicarii acestei masuri
se urmareste de cStre Ministerul Afacerilor Interne.
ANCXA Nr 2

mAsuri
pentru aslgurarea rezilien^ei comunitatilor

Art. 1.
In condttule art. 5 aim. (2) lit. d) ale art. 13 lit; a)
dm Legea nr. 55/2020 privind unele mSsuri pentru prevenirea
combaterea efectelor pandemiei de COVID-19. cu modificSrile

nr. 3 art. 1 pet. 3.4.10—12 numai persoanelor care se afla in
una dintre urmStoarele situatii-

astfel incat sa acopere nasul ?i gura. in conditiile stabilite prin
ordinul comun al mlriistrului sSnatStii $i al ministrului afacerilor
interne, emis in Smeiul art. 13 si a! art. 71 alin. (2) din Legea
nr. 55/2020. cu modificarile $i completSrile ulterioare, sau in alte
zone cu potential de aglomerare stabilite prin hotSrare a
comitetului judetean/al municipiului Bucuresti pentru situatii de
urgenta.
"Art. 2. — Se pot institui izolarea $i carantina persoanelor Tn
conditiile art. 7.8 si 11 din Legea nr. 136/2020 privind instituirea
unor mSsuri in domeniul sShatatii publice Tn situatii de rise
epidemiologic ?i biologic, republicata. cu modificSrile si
completSrile ulterioare.
v
Art. 3. — In aplicarea prevederilor art. 5 alin. (2) lit. d) din
J:®9®a(nr- 55/2020. cu modificSrile si completSrile ulterioare,
s^n5tatf PublicS.judetene. respectiv a municipiului
innrin^ciac?^^ les,area sSptSmanalS a personalului de
ingnjine ?i as.stenja. a personalului de specialitate ?i auxiliar care

c) prezinta rezultatul negativ certificat al unui test antigen
rapid pentru infectia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de
24 de ore;
d) se afla in perioada cuprinsa intre a 15-a zi si a 180-a zi
ulterioara corifirmSrii infectarii cu SARS-CoV-2.
• (2) In conditiile art. 5 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 55/2020, cu
modificSrile si completSrile ulterioare, este permisa participarea
la una.dintre aclivitatile prevazute in anexa nr. 3 art. 1 pet. 5 $i 13
r1umai persoanelor care sunt vaccinate impotriva virusului
SARS-CoV-2 pentru care au trecut 1.0 zile:de la finalizarea
schemei complete de vaccinare.
(3) Persoandle fizice sunt obligate sa faca dovada situatiilor
Prevazule la alin. (1) si (2) prin prezentarea documentelor pe
SuPort hSrtie sau in format electronic.
Art- 5. — (1) Respectarea aplicarii mSsurilor prevSzute la
ar1‘ 1 se urmareste de catre Ministerul SSnatStii si Ministerul
Afacerilor Interne.
' •
Slerul

ore:

lit <„ din Legea

,nteme'
{3) Respectarea aplicarii mSsurilor

lu art

A

fn
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ANEXA Nr 3

mAsuri
Pentru diminuarea impactului tipului de rise

Art. 1. — In condijiile art. 5 alin. (3) lit. a) din Legea
nr. 55/2020 pnvind unele mSsuri pentru prevenirea si
combalerea efectelor pandemiei tie COVID-19, cu modificaril'e
si completarile ulterioare. se stabilesc urmStoarele masuri:
1. pentru prevenirea raspandirii infecjiilor cu virusul
SARS-CoV-2 sunt interzise organizarea si desfa?urarea de
mitinguri, demonstratii. procesiuni, concerto sau alte tipuri de
intruniri in spatii deschise. precum si a intrunirilor de natura
activitatitor culturale, $tiin|ifice. artistice. sportive sau de
divertisment in spatii Tnchise, cu exceptia celor organizate ?i
desfasurate potrivit pet. 2—34;
2. activitatile de pregatire fizica in cadrul structurilor ?i bazelor
sportive, definite conform Legii educafiei fizice si sportului
nr. 69/2000. cu modificarile si completarile ulterioare. constand
in cantonamente, antrenamente si competitii sportive organizate
pe toritoriul Romaniei. pot fi desfasurate numai in cond'ifnle
stabilite prin ordinul comun al minislrului tineretului si sportului $i
al minislrului sanSlStii. emis in temeiul art. 43 §i al art 71 alin. (2)
din Legea nr. 55/2020, cu modificarile ?i completfirile ulterioare;
3. in spajiile inchise sau deschise, compelitiile sportive se
pot desfasura pc teritoriul Romaniei cu participarea spectatorilor
pana la 50% din capacitatea maxima a spatiului. cu asigurarea
unei distante de minimum 1 melru intre persoane, daca
incidenta cumulata la 14 zile in judet/localitate este mai mare
de 2/1.000 de locuitori si mai mic§ sau egal§ cu 3/1.000 de
locuitori. Participarea este permisS doar pentru persoanele care
sunt vaccinate impotriva virusului SARS-CoV-2 si pentru care
au trecul 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 24 de ore. respecliv persoanele care se af!3 Tn
perioada cuprinsa intre a 15*a zi §i a 180-a zi ulterioare
confirmarii infectarii cu virusul SARS-CoV-2, in conditiile stabilite
prin ordinul comun al minislrului tineretului $i sportului si al
minislrului san§t&tii. emis in temeiul art. 43 si al art. 71 alin. (2)
din Legea nr. 55/2020. cu modificarile $i completarile ulterioare;
4. in spatiile inchise sau deschise. competifiile sportive se
pot desfasura pe teritoriul Romaniei'cu participarea spectatorilor
pana la 75% din capacitatea maxims a spafiului, cu asigurarea
unei ‘distanfe de minimum 1 metru intre persoane. daca
incidenfa cumulata la 14 zile in judet/localitate este mai mic§
sau egala cu 2/1.000 de locuitori. Participarea este permisS doar
pentru persoanele care sunt vaccinate impotriva virusului
SARS-CoV-2 si pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea
scheme! complete de vaccinare. persoanele care prezintS
rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infeefia cu virusul
SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ
certificat al unui test antigen rapid pentru infeefia cu virusul
SARS-CoV-2 nu mai vechi de 24 de ore. respectiv persoanele
care se afld in perioada cuprinsa intre a 15-a zi §i a 180-a zi
ulterioara confirmarii infeetdrii cu virusul SARS-CoV-2, Tn
conditiile stabilite prin ordinul comun al minislrului tineretului ?i
sportului si al ministrului sanatatii, emis in temeiul art. 43 §i al
art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020. cu modificarile ?i
completarile ulterioare:
5. in spatiile inchise sau deschise. competiliile sportive se pot
dcsf3$ura pe teritoriul Romdniei cu participarea spectatorilor
pana la capacitatea maxima a spatiului. Partitiparea este

finalizarea scheme} complete de vaccinare. Tn conditiile stabilite
prin ordinul comun al ministrului tineretului ?i sportului si al
ministrului sSnStSUi. emis in temeiul art. 43 si al art. 71 alin’. (2)
din Legea nr. 55/2020, cu modificarile $i completarile ulterioare;
6. in conditiile pet. 2 se permite desfasurarea de catre
sportrvii profesioni$ti. legitimati ?i/sau de performanta a
activitStilor de pregatire fizica In bazine acoperite sau aflate in
aer liber, iar activitatile de pregatire fizica in spatii inchise sunt
permise in conditiile stabilite prin ordinul comun al ministrului
tineretului sportului si al ministrului sanatatii, emis in temeiul
art. 43 $i al art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020. cu modificarile
§i completarile ulterioare;
7. activitatile institutiilor muzeale. bibliotecilor. librariilor.
cinematografelor. studiourilor de produce de film $i
audiovizuala, institutiilor de spectacote si/sau concerte. scolilor
populare, de arta §i de meserii, precum si evenimentele cullurale
in aer liber se pot desfa?ura numai in conditiile stabilite prin
ordinul comun al ministrului culturii si al ministrului sanatatii.
emis in temeiul art. 44 si a! art. 71 alin.'(2) din Legea nr. 55/2020.
cu modificarile si completarile ulterioare;
8. in condifiile pet. 7. organizarea si desfa?urarea activitatii in
cadrul cinematografelor. institutiilor de spectacole $i/sau
concerte sunt permise cu participarea publicului pana la 70%
din capacitatea maxima a spatiului si cu purtarea mSstii de
protectie. daca incidents cumulate la ’14 zile in judet/localitate
este mai mica sau egala cu 3/1.000 de locuitori. $i surit interzise
la depSsirea inddentei de 3/1.000 de locuitori;
9. in conditiile pet. 7. organizarea si desfa?urarea activitatii
institutiilor publice sau private de culturd care administreaz's
spatii special destinate activitatilor cultural-artistice in aer liber se
pot realiza cu partidparea a cel mult 1.000 de persoane pe
scaune. cu asigurarea unei suprafete minime de 4 mp pentru
fiecare persoana ?i cu respectarea normetor de proteefie
sanitara;
10. in conditiile pet. 7. la nivelul judetelor/localitatilor unde
inddenta cumulata la 14 zile este mai midi sau egata cu 3/1.000
de locuitori. organizarea $i desfasurarea spectacolelor de tipul
drive-in sunt permise numai dacS ocupantii unui autovehicul
sunt membrii aceleiasi familii sau reprezintS grupuri de pans la
4 persoane. Participarea este permisS doar pentru persoanele
care sunt vaccinate impotriva virusului SARS-CoV-2 si pentru
care au trecut 10 zile de la finalizarea scheme! complete de
vaccinare. persoanele care prezintd rezultatul negativ a! unui
lest 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 24 de ore, respectiv persoanele care se afl§ in
perioada cuprinsa intre 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 culturii $i at ministrului sSnatatii.
emis in temeiul art. 44 $i al art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020.
cu modificarile si completarile ulterioare. Activitatile sunt
interzise la nivelul judetelor/localitafilor unde incidenfa cumulata
la 14 zile este mai mare de 3/1.000 de locuitori;
11. in conditiile pet. 7, la nivelul judefelor/localitatilor unde
incidents cumulata la 14 zile este mai mare de 2/1.000 de
locuitori si mai mica sau egata cu 3/1.000 de locuitori.
organizarea §i desfasurarea in aer liber a spectacolelor,
concertelor, festivalurilor publice si private sau a altor
evenimente culturale sunt permise numai cu participarea a cel
mult 2.500 de spectatori §i cu purtarea mistii de protectie.
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t trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare. dezvoltSrii rurale. ActivitStile sunt interzise la nivelul
persoanele care prezinta rezultatul negativ at unui lest RT-PCR jude|elor/localita1ilor unde indden(a cumulata la 14 zile este mai
pentru infectia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de mare de 3/1.000 de locuitori:
‘
ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid
18. se permite organizarea de evenimente private (nunji.
pentru infectia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 24 de botezuri, mese festive etc.) cu un numdr de partidpanti de
«ore. respectiv persoanele care se aflS in perioada cuprinsci Tntre maximum 200 de persoane in exterior sau de maximum 150 de
‘ a 15-a zi si a 180-a zi ulterioar§ confirm§rii infedSrii cu virusul persoane in interior in judeiele/localita|ile unde .inddenta
SARS-CoV*2. in conditiile stabilile prin ordinul comun al cumulata la 14 zile este mai mica sau egalii cu 2/1.000 de
ministrului culturii ?i al ministrului sanalatii. emis in temeiul locuitori, cu respectarea normelor de protec(ievsanitara.
art. 44 si at art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020. cumodificarile La stabilirea numarului de persoane in exterior si/sau in interior
si completarile ulterioare. Adivitatile sunt interzise la nivelul nu sunt luate in calcul persoanele care au varsta mai mica de
judetelor/localitaUlor unde intidenta cumulate la 14 zile este mai 16 ani;
mare de 3/1.000 de locuitori;
19. se permite organizarea de evenimente private (nun|i.
12. in condi^ile pet. 7. la nivelul judeJelor/localitStilor unde botezuri, mese festive etc.) cu un numdr de "partidpanti de
indden\a cumulata la 14 zile este mai mica sau egalS cu 2/1.000 maximum 150 de persoane in exterior sau de maximum 100 de
de locuitori. organizarea si desfd$urarea in aer liber a persoane Tn interior in judetele/!ocali!a|ile unde inddenta
spectacolelor. concertelor, festivalurilor publice $i private sau a cumulate la 14 zile este mai mare de 2/1.000 de locuitori $i mai
altor evenimente culturale sunt permise cu participarea a cel mica sau egala cu 3/1.000 de locuitori. cu respectarea normelor
mull 75.000 de spedatori $i cu purtarea mS$tii de protectie. de protectie sanitara. La stabilirea numSrului dc persoane in
Participarea este permisS doar pentru persoanele care sunt exterior $i/sau Tn interior nu sunt luate in calcul persoanele care
vaccinate impotriva virusului SARS-CoV-2 $i pentru care au au varsta mai mied de 16 ani. Activita|ile sunt interzise la nivelul
trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, judetelor/Iocalitatilor unde inddenta cumulate la 14 zile este mai
persoanele care prezinta rezultatul negativ al unui test RT-PCR mare de 3/1.000 de locuitori:
pentru infectia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de
20. se permite organizarea de evenimente private (nunti.
ore sau rezultatul negativ certificat al unui lest antigen rapid botezuri) cu un num3r de participant! de maximum 400 de
pentru infectia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 24 de persoane in interior $i cu asigurarea unei suprafe|e de minimum
ore, respediv persoanele care se afla m perioada cuprinsS tntre 2 mp pentru fiecare persoana in judetele/localitatile unde inddenta
a 15-a zi a 180-a zi ulterioara confirmarii infedarii cu virusul cumulata la 14 zile este mai mica sau egala cu 2/1.000 de
SARS-CoV-2, tn conditiile stabilite prin ordinul comun al locuitori. Partidparea este permisa doar pentru persoanele care
ministrului culturii $i al ministrului sanStatii. emis in temeiul sunt vaednate impotriva virusului SARS-CoV-2
pentru care
art. 44 si al art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020. cu modiftcSrile au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de
si completarile ulterioare:
vaccinare. persoanele care prezinta rezultatul negativ a! unui
13. in conditiile pet. 7. la nivelul judetelor/localitStilor. test RT-PCR pentru infectia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai
organizarea si desfa?urarea Tn aer liber a'Spectacolelor, vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test
concertelor, festivalurilor publice §i private sau a altor antigen rapid pentru infectia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai
evenimente culturale sunt permise cu un numSr mai mare de vechi de 24 de ore. respectiv persoanele care se afla in
2.500 de spectatori. Partidparea este permisa doar pentru perioada cuprins5 intre a 15-a zi $i a -180-a zi ulterioara
persoanele care sunt vaednate impotriva virusului SARS-CoV-2 confirmarii infedarii cu virusul SARS-CoV-2;
‘
si pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei
21. se permite organizarea de evenimente private (nunti.
complete de vaccinare:
botezuri) cu un numar de partidpanti de maximum 300 de
14. activilatea cultetor religioase, inclusiv slujbele ?i persoane in interior $i cu asigurarea unei suprafete de minimum
rugadunile colective, se desfa^oara Tn interiorul si/sau in afara 2 mp pentru fiecare persoanS in judetele/localitatile unde
taca$urilor de cult, cu respectarea regulifor de protectie sanitarfi, incidenta cumulata la 14 zile este mai mare de 2/1.000 de
stabilite prin ordinul comun al ministrului sanStatii §i al ministrului locuitori
mai mica sau egala cu 3/1.000 de locuitori.
afacerilor interne, emis Tn temeiul art. 45 ?i al art. 71 alin. (2) din Participarea este permisa doar pentru persoanele care sunt
Legea nr. 55/2020. cu modificSrile ?i completSrile ulterioare:
vaccinate impotriva virusului SARS-CoV-2 si pentru care au
15. Tn conditiile pet. 14, pentru prevenirea raspandirii trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare.*
infectiilor cu virusul SARS-CoV-2, organizarea de procesiuni persoanele care prezinta rezultatul negativ al unui lest RT-PCR
si/sau pelerinaje religioase este permisa numai cu respectarea pentru infectia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore
regulilor de protectie sanitarS. stabilite prin ordinul comun al sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru
ministrului s3nat5tii si al Secretarialului de Slat pentru Culte;
infectia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 24 de ore.
16. se interzic activitStile recreative $i sportive desf§?urate respectiv persoanele care se afla in perioada cuprinsa intre
in aer liber, cu exceptia celor care se desfS$oarS Tn a 15-a zi $i a 180-a zi ulterioarS confirmarii infedarii cu virusul
judejele/localitatile unde incidenta cumulate la 14 zile este mai SARS-CoV-2:
mica sau egala cu 2/1.000 de locuitori. cu partidparea a cel mutt
22. se permite organizarea de evenimente private (nun(i.
50 de persoane care nu loeuiese Tmpreuna, stabilite prin ordin
botezuri) pana la capacitalea maxima a spafiului in exterior in
comun al ministrului san§tatii, dupa caz, cu ministrul tineretului judetele/localitatile unde incidenta cumulate la 14 zile este mai
sportului. ministrul mediului. apelor $i padurilor sau ministrul
mic5 sau egalS cu 3/1.000 de locuitori. cu asigurarea unei
agriculturii $i dezvoltarii rurale;
17. se interzic activita|ile recreative $i sportive destesurate suprafete de minimum 2 mp pentru fiecare persoana. daca toate
persoanele sunt vaccinate impotriva virusului SARS-CoV-2 si
!n, ®e,r Jlber: .cu exceptia celor care se desfSsoara in
pentru
care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete
judetele/localita|ite unde inciden|a cumulata la 14 zile este mai
mare de 2/1.000 de locuitori $i mai micS sau egalS cu 3/1 000 de de vaccinare, prezinta rezultatul negativ al unui test RT-PCR
canton, cu partidparea a cel mutt 30 de persoane care nu pentru infectia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore
loeuiese impreuna, stabilite prin ordin comun al ministrului

zaxxsss&zsisisv?*"****** « s*

10

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEAI, Nr. 767/6.VI11.2021

23. se permile organizarea de evenimente private (nunti.
botezuri). cum ar fi, fara a se limita la acestea. in saloane]
cAmine culluralo. restaurante. baruri. cafenele. sali/corturi de
evenimente, pana la capadlalea maxima a spa^iului in interior in
jude|ele/localila(ile unde incidenta cumulata la 14 zile este mai
micA sau egala cu 3/1.000 de locuitori, cu asigurarea unei
suprafeje de minimum 2 mppenlru fiecare persoana, daca toate
persoanele sunt vaccinate impotriva virusului SARS-CoV-2 $i
pentru care au trecul 10 zile de la finalizarea scheme! complete
de vaccinare:
24. se permile organizarea de evenimente private aferente
mcsetor festive, cum ar fi. fSra a se limita la acestea. in saloane.
camine cullurate. restaurante, baruri, cafenele. sali/corturi de
evenimente. panA la capacitatea maxims a spaflului in exterior
sau In interior in judetcle/localitatile unde incidenja cumulate la
14 zile este mai mica sau egala cu 3/1.000 de locuitori. cu
asigurarea unei suprafete de minimum 2 mp pentru fiecare
persoanA. dacA toate persoanele sunt vaccinate impotriva
virusului SARS-CoV-2 si pentru care au trecut 10 zile de la
finalizarea schemei complete de vaccinare;
25. se permite organizarea de cursuri de inslruire si
workstiopuri pentru adulfi, inclusiv cele organizate pentru
implementarea proiectelor (mandate din fonduri europene, cu un
numar de participanti de maximum 250 de persoane in interior
si de maximum 300 de persoane in exterior, cu asigurarea unei
suprafete de minimum 2 mp pentru fiecare persoana, cu
purtarea mastii de protec|ie si cu respectarea normelor de
sanatale publicA stabilite In ordinul ministrului sSnAtatii, dacS
incidenta cumulata la 14 zile in judet/localitate este mai mica
sau egala cu 2/1.000 de locuitori;
26. se permite organizarea de cursuri de inslruire si
workshopuri pentru adulli. indusiv cele organizate pentru
implementarea proiectelor finantate din fonduri europene. cu un
numar de participant de maximum 150 de persoane in interior
si de maximum 200 de persoane in exterior, cu asigurarea unei
suprafete de minimum 2 mp pentru fiecare persoana. cu
purtarea mSstii de prolec^e si cu respectarea normelor de
sAnState publics stabilite in ordinul ministrului sAnateti, daca
incidenta cumulata la 14 zile in judet/localitate este mai mare
de 2/1.000 de locuitori si mai micS sau egalS cu 3/1.000 de
locuitori;
27. se permite organizarea de cursuri de inslruire $i
workshopuri pentru adult, indusiv cele organizate pentru
implementarea proiectelor finantate din fonduri europene. cu un
numar de participanti mai mare de 250 de persoane in interior
$i mai mare de 300 de persoane in exterior, cu asigurarea unei
suprafete de minimum 2 mp pentru fiecare persoafte, dacA toate
persoanele sunt vaccinate impotriva virusului SARS-CoV*2 $i
pentru care au trecul 10 zile de la finalizarea schemei complete
de vacdnare;
28. se permite organizarea de conferinte cu un numAr de
partidpanti de maximum 300 de persoane in interior, cu
asigurarea unei suprafete de minimum 2 mp pentru fiecare
persoanA, cu purtarea mastii de proleclie si cu respectarea
normelor de sSnatate publicA stabilite in ordinul ministrului
sAnAtAtii, dacA incidenta cumulate la 14 zile in judet/localitate
este mai mica sau egalA cu 2/1.000 de locuitori;
29. se permile organizarea de conferinte cu un numar de
participanti de maximum 150 de persoane in interior, cu
asigurarea unei suprafete de minimum 2 mp pentru fiecare
persoana. cu purtarea mastii de protectie $i cu respectarea
normelor de sanAtate publicA stabilite in ordinul ministrului
sanatalii. dacd incidenta cumulata la 14 zile in judet/localitate

30. se permite organizarea de conferinte cu un numar de
partidpanti mai mare de 300 de persoane in interior, cu
asigurarea unei suprafete de 2 mp pentru fiecare persoanA,
dacA toate persoanele sunt vaccinate impotriva virusului
SARS-CoV-2 $i pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea
schemei complete de vaccinare;
31. se permit organizarea $i desfAsurarea de cAtre institutiile
cu atributii in domeniul apArarii rationale, ordinii $i sigurantei
publice. in aer liber, a activitetilor specifice, sub supravegherea
unui medic epidemiotog;
32. se permit organizarea ?i desfa?urarea activitAtilor
specifice din domeniul diplomatic, indusiv la sediile misiunilor
diplomatice $i oficiilor consulare acreditale in Romania, astfe!
incat sa fie asigurate o suprafata de minimum 4 mp pentru
fiecare persoana partidpantA
respectarea regulilor de
protectie sanitarA;
33. se permite, in conditiite Legii nr. 60/1991 privind
organizarea $i desfAsurarea adunarilor publice, republicata.
organizarea de mitinguri $i demonstrate cu un numAr de
partidpanti de maximum 500 de persoane. daca incidenta
cumulata la 14 zile in judet/localitate este mai mica sau egate
cu 2/1.000 de locuitori §i cu un numar de maximum 100 de
persoane. daca incidenta cumulate la 14 zile in judet/localitate
este mai mare de 2/1.000 de locuitori si mai mica sau egalA
cu 3/1.000 de locuitori §i cu respectarea urmAtoarelor mAsuri:
a) purtarea mastii de protectie, astfel incat sa acopcre nasul
si gura, de catre toti partidpantii;
b) dezinfectarea obligatorie a mainilor. pentru toate
persoanele care sosesc in spatiul in care se desfa?oarA mitingul
sau demonstratia;
c) menfinerea distantei fizice de minimum 1 melru intre
partidpanti si asigurarea unei suprafete de minimum
4 mp/persoanA, acolo unde este posibil;
d) dezinfectarea mainilor persoanelor care distribuie
eventuale materiale pe perioada desfasurarii mitingului sau
a demonstrafiei;
e) aplicarea regulilor de igienA colectiva §i individuate pentru
prevenirea contaminArii
limitarea rAspandirii virusului
SARS-CoV-2;
34. se permite desfAsurarea activitAtilor de prevenire si
combatere a pestei pordne africane prin vAnAtori colective fa
care pot pariidpa cel mult 20 de persoane.
Art. 2. — (1) in conditiite art. 5 alin. (3) lit. b) din Legea
nr. 55/2020. cu modificArile ?i completArile ullerioare. se
stabilesc urmatoarele mAsuri;
1. in toate locatitatile unde inddenta cumulata la 14 zile este
mai mare de 4/1.000 de locuitori $i mai mica sau egala
cu 7,5/1.000 de locuitori se interzice drculatia persoanelor in
afara locuintei/gospodAriei in zilele de vineri. sambatA si
duminica in intervalul orar20,00—5.00. cu urmatoarete exceptii:
a) deplasarea in interes profesional, inclusiv intre
locuinta/gospodarie si locut/locurile de desfa?urare a activitAtii
profesionale §i inapoi;
b) deplasarea pentru asistentA medicate care nu poate fi
amanata $i nici realizata de la distantA. precum si pentru
achizitionarea de medicamente;
c) depiasari in afara locatitatilor ale persoanelor care sunt in
tranzit sau efectueazA calAtorii al caror interval orar se
suprapune cu perioada interdicfiei, cum ar fi cele efectuate cu
avionul, trenul, autocare sau alte mijloace de transport de
persoane, $i care poate fi dovedil prin bilet sau orice alia
modalitate de achitare a calAtoriei;
d)
deplasarea
din
motive
justificale,
precum
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2. in toate localitdlile unde incidenta cumulate la 14 zile
i) efectuate de transportatori aerieni definalori de licenta do
depa$este 7,5/1.000 de locuitori se interzice circula(ia operate in conformrtate cu reglemeniSrile Uniunii Europene. prin
persoanelor in afara Iocuin|ei/gospod5riei in intervalul curse neregulate (charter), pentru transportul lucratorilor
orar 20,00—5,00, cu urmaloarele excep(ii:
sezonieri sau pentru repatrierea unor cctafeni strdini din
a) deplasarea in inleres profesional, inclusiv Tntre Romania catre alte state, cu avizul Autoritatii Aeronautice Ciwle
locum^/gospodarie $i focul/locurile de desfd^urare a activitatii Romane $i al autoritSlii competente din slatul de destina(ie:
profesionale Tnapoi;
j) efectuate de transportatori aerieni de(inotori de licenja de
b) deplasarea pentru asistentS medicals care nu poate fi operare in conformitate cu reglementSrile Uniunii Europene, prin
amanatS
nici realizata de la distanja. precum si pentru curse neregulate (charter), din alte state catre Romania, pentru
repatrierea cetafenilor romdni, cu avizul Autorilalii Aeronautice
achizijionarea de medicamente;
c) deplasSri in afara localitajilor ale persoanelor care sunt in Civile Romane, in baza acordului Minislerului Afaccrilor Interne
tranzit sau efectueaza calatorii al cSror interval orar se ?i al Ministerului Afacerilor Exteme;
k) efectuate de transportatori aerieni defin^tori de !icen(a de
suprapune cu perioada interdic|iei, cum ar fi cele efectuate cu
avionul, trenul. autocare sau alte mijloace de transport de operare in conformitate cu reglementarile Uniunii Europene. prin
persoane, fi care poate fi dovedit prin bilet sau orice alta curse neregulate (charter), pentru transportul lucratorilor din
sectorul transporturilor. prevazufi in anexa nr. 3 la Comunicarea
modalitatc de achitare a cSIStohei;
d) deplasarea din motive justificate, precum ingrijirea/ pnvind implementarea Culoarelor Verzi (.Green Lanes') in
insotirea copilului, asistenta persoanelor vSrstnice. bolnave sau terneiul Orientarilor privind mSsurile de gestionare a frontierelor
cu dizabilitati ori decesul unui membru de familie;
'n vederea protejSrii sSnSt§(ii si a asigurSrii disponibilila(ii marfurilor
3. mSsurile instiluite in localitS|ile prevSzute la pet. 1 nu se
servidilor esen^ale — C (2020) 1.897 din 23 martie 2020,
mai aplica daca inciden(a cumulata la 14 zile este mai mica sau din Romania cStre alte state ?i din alte state catre Romania, cu
egalS cu 3.5/1.000 de locuitori. iar cele instituHe in localitS|ile avlzul AutoritS(ii Aeronautice Civile Romane. al Ministerului
prevazute la pet. 2 nu se mai aplicS daca incidenja cumulata Afacerilor Externe fi al autoritSlii competente din statul de
la 14 zile este mai mica sau egalS cu 7/1.000 de locuitori.
destinalie;
(2) Pentru verificarea motivului deplasSrii in interes
3- pentru prevenirea raspandirii infeepor cu virusul
profesional, prevazut la alin. (1) pet. 1 lit. a) fi pet. 2 lit. a) SARS-CoV-2. in perioada starii de alerta se interzic efectuarea
persoanele sunt obligate sa prezinte, la cererea personalului t^nsportului rutier de persoane prin servicii ocazionate. precum
autoritatilor abilitate, legitimatia de serviciu sau adeverinfa
suplimentarea unor curse regulate, potrivit regtementSrilor in
eliberatS de angajator ori o declaratie pe propria rSspundere vl9oare. in scopul partidparii la procesiunile si/sau pelerinajele
completata in prealabii.
religroase cStre locurile unde se desfafoara aceste activitati.
(3) Pentru verificarea motivului deplasarii in interes personal
crt' 5‘ —
c?ndi^*e
® a,in- &) lit. e) din Legea
prevazut la alin. (1) pet 1 lit b)—d) fi pet 2 lit b)—d) nr-55/2020, cumodificarilesi comptetSrileutterioare, se mcn|ine
persoanele sunt obligate sa prezinte, la cererea personalului 'nchiderea temporara, totals sau partialS, a urmStoarelor puncte
autorita(ilor abilitate. o dedara(ie pe propria raspundere de trecere a frontierei de stat:
comptetata in prealabii.
1-la tronf,Gra romano-ungara: Carei. judetul Satu Mare;
(4) Dedarajia pe propria rSspundere. prevSzutS la alin. (2) f i
2: !a.
roniano-bulgarS:
(3), trebuie sa cuprinda numele fi prenumele, data nafterii,
a Lipnita.iudetul Constanta;
adresa locuintei/gospodariei/locului activitatii profesionale,
*1° Rbr0m,riiU^^-r?nS ? c r
r, r, * .
motivul deplasarii, data completarii fi semnStura.
ce/onon
0 C0,i^,,ie1art' 5 a ,n’, 1?^.,It' ) d-in Le9ea
Art. 3. — Se poate institui carantina zonalS in condifiile art. 7
mf)dlfi?§ri1®
completanlo ultenoare. se
ft 12 din Legea nr. 136/2020 privind instituirea unor masuri in
1'
i i
domeniul sanatatii publice in situatii de rise epidemiologic si H !: a^atea at publ.cul a operator.lor economic! care
biologic, republicata. cu modificarile si completarile ulterioare ‘
acllv,tf de ^eparare. comercial.zare s. consum al
sUlscu^ma.oarTe mls:!?: ? COmP'ah,nte U"er'0are' 56

nr sure!?

P-um si ,a .erase es.epo^isa pana la capacUa.ea maxima a

la carantinare/izolare stabilite de Institutul National de SSnatate
Urgents ^'sr^dirf^ce^e0?^1!^0!^!^"Rom ‘ ^en*ru ^ de
aerapdrturile din Romania. po!nvilart37 din Lwel nr 55/2020

0n ?l 65 6 Inlerz,sa ,a depS5trea inciden(et de 3/1.000 do
2.^ctivitatea res.aurantelor si a cafenele.or din interioru,
th°telu"tor’ Pensiunil°'- sau altor unitati de cazare. precum si la

cu modificarile si completarile ulterioare se aproba prin hotarare
a Comitelului National pentru Situaiii de Urgenta- P
2. sunt exceptate de la prevederile pet 1 urmaloarele
categorii de zboruriP
a) efectuate cu aeronave de stat;
b) de transport marfa si/sau corespondentac) umanitare sau care asigura servicii medicate de uroentad) pentai cautare-salvare sau de interventie in silualii de
urgenta, la solicilarea unei auloriiay publice din Romaniae) avand drept scop transportul echipelor de interventie
tehnica, la solicilarea op^toritoreconomld1Si*InS*?
f) atenzari lehnice necomerciale’
- ^ P°2i!i0nare 3 aer0naVel°r'farS incarcaiu- “ma-ia'a

era.?e. ® acestora este P|r'T1'sa Pana la capacilalea maxima a
fnririenm 0
°iT ®l'00_:2'00’.in iuPe!ele/localitatile unde
'n“den!f cum.u'ata la 14,aleestemaisauegaiacu 3/1.000
de *ocul^on‘ ?'doar pentru persoanele cazate in cadrul acestor
'uda<ele,/lot?lil«lile ,unde esle PepasilS inciden|a
3
T f,mala 14 ale:
mas.ur e Pfevazute la pet. 1 si 2 se aplica si operatorilor
caro'aMIC' C^f des a?°?ra aclivila!i in spaliile publice inchise
2
fVan ^ SUnl delimi,a,e de
fifnSi*,2
' ndlferent de natura aceslora sau de caracterul
‘"T n sriua^n"^"!
r
,
nr<s - ,n pltuat'a «n care acfivitatea operatorilor economici
preparare^hranei si^merctaltearea^fnmreil^iliman
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5. operatorii oconomici prevSzulj la pci. 1
2 vor respecta
obligatillc siabilile prin ordin al minislrului sanaia|H $i al
ministrului economiei. anlreprenoriatului $1 lurismului. emis In
temeiul art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modfficSrile si
completarile ullerioare;
6. prepararea, comerdalizarea si consumul produselor
alimentare si baulurilor alcoolice si nealcoolice sunl permise In
spatiile special deslinale dispuse in exteriorul cISdirilor. In aer
liber, cu exceptia color prevSzute la pet. 3. cu respectarea
masurilor de protec|ie sanitarS stabilite prin ordin comun al
ministrului s3nal5tii. al ministrului economiei, anlreprenoriatului
si lurismului si al prcsedintelui Autoritatii Na^ionale Sanitare
Veterinaro $i pentru Siguranja Alimentelor. emis In temeiul
art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020. cu modificarile si
completarile ullerioare:
7. activitatea in baruri, cluburi si discoted este permisS fara
a depSsi 70% din capadtatea maxima a spajiului in intervalul
orar 5,00—2,00 in jude|ele/localitS|ile unde incident cumulatS
la 14 zile este mai mare de 2/1.000 de locuitori $i mai micS sau
egala cu 3/1.000 de locuitori, dacS toate persoanele sunt
vaccinate impotriva virusului SARS-CoV-2 si pentru care au
trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaednare.
Activit^ile sunt interzise la nivelul jude{elor/localit3tilor unde
indden|a curnulali la 14 zile este mai mare de 3/1.000 de
locuilori;
8. activitatea in baruri. duburi $i discoted este permisa pSna
la capadtatea maxima a spatfului in intervalul orar 5.00—2,00 in
judeiele/localitatile unde incidenta cumulata la 14 zile este mai
mica sau egalS cu 2/1.000 de locuitori, dac§ toate persoanele
sunt vaednate impotriva virusului SARS-CoV-2 pentru care
au Irecul 10 zile de la finalizarea schemei complete de
vaednare.
Art. 7. — (1) in conditiile art. 5 alin. (3) lit. f) din Legea
nr. 55/2020, cu modificSrile si completarile ulterioare, se instituie
obtigatia pentru operatorii economiei care destesoarS adivitSli
de comert/prestari de servicii in spa|ii Inchise §i/$au deschise.
publice si/sau private, sa i$i organizeze si sa i?i desf§§oare
activitatea in zilele de vineri, sambSlS §i duminica in intervalul
orar 5,00—18.00. in toate localitatile unde indden(a cumulata
la 14 zile esle mai mare de 4/1.000 de locuitori mai mic§ sau
egala cu 7,5/1.000 de locuitori.
(2) In conditiile art. 5 alin. (3) lit. f) din Legea nr. 55/2020, cu
modificarile si completarile ullerioare, se instituie obligapa pentru
operatorii economiei care desfS$oar3 activity de comerV
preslSri de servicii in spatfi Inchise $i/sau deschise. publice
?i/sau private. sS Isi organizeze si s3 I?i desfasoare activitatea
in intervalul orar 5.00—18.00. in toate localitatile unde incidenta
cumulata la 14 zile depaseste 7,5/1.000 de locuilori.
(3) Prin excepfie de la’prevederile alin. (1) (2). Tn intervalul
orar 18,00—5,00, operatorii economiei pot activa doar in relatia
cu operatorii economiei cu activitate de livrare la domiciliu.
(4) Masurile prevazute la alin. (1) nu se mai aplicS dac§
incidenta cumulata la 14 zile este mai mica sau egala cu
3.5/1.000 de locuitori. iar cele de la alin. (2) nu se mai aplicS
daca incidenta cumulata la 14 zile esle mai mic§ sau egala
cu 7/1.000 de locuitori.
(5) Prin exceptie de la prevederile alin. (1) (2). unitatile
farmaceutice. benzinariile. operatorii economid cu activitate de
livrare la domidliu. precum $i operatorii economid din domeniu!
transportului rutier de persoane $i rutier de mSrfuri r?i pot
desfeisura activitatea in regim normal de munca, cu respectarea
normelor de protec|ie sanilara.
Art. 8. — In conditiile art. 5 alin. (3) lit. f) $i art. 33—36 din
Legea nr. 55/2020. cu modificarile si completarile ulterioare, se
stnbilesc urmStoarele mSsuri:
1. transportul aerian se desfasoara cu respectarea masurilor
si restrictiilor referitoare la igiena si dezinfectia spatiilor comune.
echipamentelor, mijloacelor de transport si aeronavelor.

aeroporluari, aerieni si pentru pasageri, precum si privitor la
informarea personalului si pasagerilor. in scopul prevenrrii
contaminSrii pasagerilor $i personalului ce acliveaza Tn domeniul
transportului aerian, stabilite prin ordin comun al ministrului
transporturilor si infrastnjeturii, al ministrului afacerilor interne si
al ministrului sSnStStii, emis Tn temeiul art. 32. 33 si al art. 71
alin. (2) din Legea nr. 55/2020. cu modificarile si completarile
ulterioare;
2. transportul feroviar se desfasoara cu respectarea
masurilor restrictiilor referitoare ta igiena si dezinfectia spatiilor
comune din gSri, halte, stafii sau puncte de oprire. a
echipamentelor ^i gamiturilor de tren. procedurile si protocoalele
din interioml garilor. haltelor, statiilor sau punctelor de oprire. dar
$i Tn interiorul vagoanelor si garnrturilor de tren. gradul si modul
de ocupare a materialului rulant, regulile de conduita pentru
personalul operatorilor si pentru pasageri, precum si privitor la
informarea personalului si pasagerilor. in scopul prevenirii
contaminSrii pasagerilor si personalului ce activeazS in domeniul
transportului feroviar. stabilite prin ordin comun al ministrului
transporturilor si infrastnjeturii, al ministrului afacerilor interne $i
al ministrului sanatStii. emis Tn temeiul art. 32, 34 si al art. 71
alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificarile si completarile
ulterioare:
3. transportul rutier se desfasoara cu respectarea masurilor
$i restrictiilor referitoare la igiena si dezinfectia mijloacelor de
transport persoane, procedurile si protocoalele din interiorul
mijloacelor de transport, gradul
modul de ocupare a
mijloacelor de transport, regulile de conduita pentru personalul
operatorilor pentru pasageri, precum §i privitor la informarea
personalului si pasagerilor, in scopul prevenirii contaminarii
pasagerilor $i personalului ce activeazS Tn domeniul
transportului rutier, stabilite prin ordin comun al ministrului
transporturilor ?i infrastructurii, al ministrului afacerilor interne si
al ministrului sanata|ii, emis Tn temeiul art. 32, 35 si al art. 71
alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificarile si completarile
ullerioare;
4. transportul naval se desfa$oarS cu respectarea masurilor
si restrictiilor referitoare la igiena $i dezinfectia navelor de
transport persoane, procedurile $i protocoalele spatiilor comune
din porturi, teiminale/dane de pasageri sau locuri de
imbarcare/debarcare pasageri, din interiorul navelor de transport
persoane. gradul $i modul de ocupare a navelor de transport
persoane, regulile de conduits pentru personalul operatorilor si
pentru pasageri, precum si privitor la informarea personalului si
pasagerilor. In scopul prevenirii contaminarii pasagerilor si
personalului ce activeazS Tn domeniul transportului naval,
stabilite prin ordin comun al ministrului transporturilor $i
infrastructurii. al ministrului afacerilor interne $i al ministrului
sanStatii, emis in temeiul art. 32. 36 ?i al art. 71 alin. (2) din
Legea nr. 55/2020, cu modificSrile si completarile ullerioare:
5. transportul intern si international de mSrfuri si persoane se
desfasoara cu respectarea prevederilor din ordinul comun al
ministrului transporturilor si infrastructurii, al ministrului afacerilor
interne si al ministrului s5n§t§tii. emis Tn temeiul art. 37 din
Legea nr. 55/2020, cu modificarile $i completarile ulterioare.
Art. 9. — In conditiile art. 5 alin. (3) lit. f) din Legea
nr. 55/2020, cu modificarile ?i completarile ulterioare. se
stabilesc urmStoarele masuri:
1. se suspenda activitatea operatorilor economiei
desfa$urata In spatii Inchise In domeniul sililor de sport si/sau
fitness in localitdtile unde incidenta cumulata la 14 zile este mai
mare de 4/1.000 de locuitori;
2. activitatea cu publicul a operatorilor economid care
desfasoara activitatea Tn spatii Tnchise In domeniul salilor de
sport $i/sau fitness este permisa fSrS a depSsi 50% din
capadtatea maxima a spatiului In judetele/locatitatile unde
incidenta cumulate la 14 zile este mai mare de 3/1.000 de
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3. activitatea cu publicul a operatorilor economid care de prevenire stabilite prin ordinul ministrului sanStStii. emis in
desfa$oara activitalea in spatii inchise in domeniul sSlilor de temeiul art 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020. cu modificarile si
sport ?i/sau fitness este permisa pan§ la capacitatea maxima a completarile ulterioare;
spatiului in jude^ele/localitS^le unde indden^a cumulald (a M zile
13. activitatea operatorilor economici care administreazd
este mai mic§ sau egala cu 3/1.000 de locuitori, cu asigurarea loom de joaca pentru copii in spatii inchise este permisd farS a
unel suprafete de minimum 7 mp pentru fiecare persoanS;
depas> 70% din capadtatea maxima a spatiului s> in intervalul
4. activitatea cu publicul a operatorilor economid care orar 5.00—24,00;
desfa$oara activitatea in spatii inchise in domeniul salilor de
14. adivitatea operatorilor economid care administreaza sdli
sport si/sau fitness este permisa pana la capacrtalea maxima a de jocuri este permisa fSra a dcpasi 70% din capadtatea
spatiului in judetele/localitajile unde inddenja cumulata la 14 zile maxima a spatiului In intervalul orar 5.00—2.00 in
este mai micS sau egala cu 3/1.000 de locuitori. cu asigurarea judetele/localitajile unde inddenta cumulata la 14 zile este mai
unei suprafete de minimum 4 mp pentru fiecare persoanS, dacS mare de 2/1.000 de locuitori si mai mica sau egala cu 3/1.000 de
toate persoanele sunt vaccinate impolriva virusului locuitori. dacS loale persoanele sunt vaccinate impotriva
SARS-CoV-2 $i pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea virusului SARS-CoV-2 S' pentru care au trecut 10 zile de la
schemei complete de vaccinare;
finalizarea schemei complete de vaccinarc:
5. activitatea cu publicul a operatorilor economid licentiaji in
15. adivitatea operatorilor economid care administreaza sali
domeniul jocurilor de noroc este permisa pans la capacitatea de jocuri este permisa pana la capadtatea maxima a spatiului in
maxima a spatiului in judelele/localit§ti!e unde indden(a intervalul orar 5,00—2,00 in jude{ele/!ocalitalile unde incidenja
cumulata la 14 zile este mai mica sau egalS cu 3/1.000 de cumulata la 14 zile este mai mica sau egala cu 2/1.000 de
locuitori si este interzisS la depa?irea inddentei de 3/1.000 de locuitori. dacS toate persoanele sunt vaccinate impotriva
locuitori;
virusului SARS-CoV-2 si pentru care au trecut 10 zile de la
6. se instiluie obliga^ia institutiilor $i autoritS|ilor publice. finalizarea schemei complete de vacdnare.
operatorilor economid si profesioni^tilor de a organiza
Art. 10. — In conditiile art. 5 alin. (3) lit. 0 si ale art. 38 din
activitatea astfel incat sS asigure, la intrarea in sediu, in mod Legea nr. 55/2020, cu modificarile si completarile ulterioare, se
obligatoriu, triajul epidemiologic §i dezinfectarea obligatorie a stabilesc urmStoarele mSsuri;
mSinilor. atat pentru personalul propriu, cat $i pentru vizitatori, in
1. activitatea in crese si after-school-uri este permisa numai
conditiile stabilite prin ordinul comun al ministrului sanatStii ?i al cu respedarea condijiilor stabilite prin ordin comun at ministrului
ministrului afacerilor interne, emis in temeiul art. 13 §i al art. 71 educate!, al ministrului rnundi si protectiei sociale si al
alin. (2) din Legea nr. 55/2020. cu modificSrile §i completarile ministrului sSnStStii. emis in temeiul art. 71 alin. (2) din Legea
ulterioare;
nr. 55/2020. cu modificarile $i completarile ulterioare;
7. se inslituie obligatia desfa§urdrii activitS|ii la nivelul
2. in cadrul unita^ilor/institujiilor de invatamant sunt permise
cabinelelor stomatologice ?i unitStilor sanitare non-COVID, in activitajile didactice si alte aclivitati spedfice, precum
conditiile stabilite prin ordinul ministrului sSnatS^ii, emis in organizarea desf§?urarea examenelor pentru elevi/sludenti,
temeiul art 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificSrile ?i cadre didadice, in condijjite respedarii masurilor de prevenire,
completarile ulterioare;
stabilite prin ordin comun al ministrului educajiei si al ministrului
8. se instiluie obligajia operatorilor economici care sSnStSjii, emis in temeiul art. 71 alin. (2) dm Legea nr. 55/2020.
desfasoara aclivitati de jocuri de noroc. ingrijire personals, cu modificSrile $i completarile ulterioare;
primire turistica cu func^iuni de cazare, precum si activita|i de
3. la aparijia a 3 cazuri de infectare cu virusul SARS-CoV-2
lucru in birouri cu spa|ii comune in sistem deschis de a respecta intr-un interval de 7 zile consecutive, in spajiile destinate cazSrii
normele de prevenire stabilite prin ordinul comun al ministrului elevilor sau studentilor. se instiluie mSsura inchiderii dadirii
economiei. antreprenoriatului si turismului si al ministrului pentru o perioada de 14 zile. Pentru elevii/studenlii care nu au
sanSta|ii, emis in temeiul art. 71 alin. {2) din Legea nr. 55/2020. posibilitalea deplasarii la domiciliu sau o alia locate se asigura
cu modificarile $i completSrile ulterioare. in baza caruia i$i pot de cStre unitatea/institutia de invStamant responsabila cazarea
desfa?ura activitatea;
in condilii de carantina, precum si mSsurife necesare pentru
9. operatorii economici care desfasoara activitS^i de jocuri de sprijinirea asigurarii necesit3{ilor de baza.
noroc au obligatia sa respecle orarul de lucru cu publicul ?i
Art. 11. — in condijiile art. 5 alin. {3) lit. I) din Legea
restricliile stabilite prin hotarare a Comitetului National pentru nr. 55/2020, cu modificarile si completarile ulterioare. activitatea
Situafii de Urgen^a. la propunerea Grupului' de suport piejelor agroalimentare. inciusiv a piejelor volante. a targurilor.
lehnico-?tiin|ific privind gestionarea bolilor inalt contagioase pe a baidurilor si a talciocurilor, definite potrrvit art. 7 alin. (1) din
teritoriul Romaniei sau a comitetului judejean/al municipiului Hotararea Guvernului nr. 348/2004 privind exercitarea
Bucuresti pentru siluatii de urgen^a. MSsurile se stabilesc pentru comeriului cu produse §i servidi de pia|S in unele zone publice.
unitatile administrativ-teritoriale in care se constats o rSspandire cu modificSrile $i completarile ulterioare. se desfS$oara in
comunitarS intensa a virusului si/sau un numSrin crestere al condijitle stabilite prin ordin comun al ministrului dezvoltarii.
persoanelor infectate cu virusul SARS-CoV-2;
lucrarilor publice §i administratiei. al ministrului agriculturii si
10. activitatea cu publicul a operatorilor economici care dezvoltSrii rurale. al ministrului sSnStSjii si al ministrului rnundi
desfa$oarS activitaji de administrare a piscinelor interioare este $i protectiei sociale.
permisa fSra a depSsi 70% din capadtatea maxims a spatiului
Art 12. — (1) fn condi|iile art. 5 alin. (2) lit. d) ?i alin. (3) lit. 0
in jude|ele/localita|i!e unde incidenja cumulatS la 14 zile este $i art. 17 din Legea nr. 55/2020. cu modificarile $i completarile
mai micS sau egalS oi 3/1.000 de locuitori si este interzisS la ulterioare, pe durata stSrii de alerts, angajalorii dispun
depa$irea incidental de 3/1.000 de locuitori; ’
organizarea rnundi la domiciliu sau ?n regim de telemuncS. acolo
11. se instiluie obligatia operatorilor economid care unde spedficul activitatii permite. in conditiile art. 108—110 din
desfasoara aclivitati de administrare a sti'andurilorexterioare. a Legea nr. 53/2003 — Codul muncii. republicata. cu modificSrile
pisdneior exlerioare sau a salilor de sport/fitness de a respecta si completSrile ulterioare. precum si ale celor stabilite prin 'Legea
normele de prevenire stabilite prin ordinul comun al ministrului nr. 81/2018 privind reglementarea activitS(ii de telemunca.
tineretului s« sportului si al ministrului sanStStii, emis in temeiul cu modificarile si completarile ulterioare.
art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020. cu modificSrile s\
(2) In situatia in care nu se poate desfasura activitatea de
completarile ulterioare;
catre salariat in regim de telemunca sau munca la domidliu ?i in
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indiferenl de modul de nnanjare si subordonare. precum $i
so?ie14na'^e^pifilu,Ses.eT^finte^c,5'
sau
majoritar de stat ori de o unitate administrativ-teritorialS. avand

(5) Respectarea aplicSrii masurilor orevazuto laart 1 nrt m
36Umare51edeMiniS,erU'Afaceri,0rln,eme- '
(6) MSsura prevSzuta la art. 1 pet. 16 $i 17 se pune m

ssssassAT"“ “• “““ ‘ ° |“Trr» “ ” SS'S'Sffssc:
resf^area'prevede^lor legaleemfee^de'aulorfla^neoDmpetenle

/ir Ra9PeC£rea ap'icani masurilor P'evazute la art. 1

in ceea ce priveste prevenirea contaminSrii cu virusul PcL 1B—^
34 se urmareste de catre Ministerul Afacerilor
SARS-CoV*2 $i pentru asigurarea securil5tii si sanatS(ii in Interne.
(8) Masura prevSzuta la art. 1 pet. 33 se urmareste de catre
muncS a lucratorilor, jinand cont
de gradiil de vaccinare a
angajalilor de la acel loc de munca. atestat prin cerlificat de Ministerul Afacerilor Interne.
(9) Respectarea aplicarii masurilor prevazute la art. 2
vaccinare impotriva virusului SARS-CoV-2 prezentat de salaria;ii
pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea scheme! complete se urmareste de cStre Ministerul Afacerilor Interne,
de vaccinare. precum ?ide numarul deangajati care se aflS in
(10) Respectarea aplicSrii mSsurii prevazute la art. 3
perioada cuprinsS intre a 15*a zi ?i a 180-a zi ulterioarS se urmare?tede catre Ministerul SanatStii $i Ministerul Afacerilor
confirmSrii infect^rii cu virusul SARS*CoV-2 si care detin §i Interne,
prezinti angajatorului adeverinta eliberata de medicul de familie.
(11) Respectarea aplicSrii mSsurilor prevazute la art. 4
Art. 13. — (1) Prin incident cumulate la 14 zile se in|elege seurmare$tede catre Ministerul Transporturilor si Infrastructurii
incidenta cumulata a cazurilor calculata pe un interval de 14 zile, si Ministerul Afacerilor Interne.
cuprins intre a 17-a zi si a 3*a zi. anterioare datei in care aceasta
(12) M§sura prevazut§ la art. 5 se pune in aplicare de catre
se realizeazS. prin raportare la cifra reprezentand suma Ministerul Afacerilor Interne
persoanelor cu domiciliul sau resedinfa in localitatea de
(13) Masura prevazuta la art. 6 pet. 5 se pune in aplicare de
referinfS. comunicata comitetului judefean/al municipiului catre
Ministerul
Sanatatii,
Ministerul
Economiei.
Bucurcsti pentru situafii de urgent de catre Direcfia pentru Antreprenorialului si Turismului ?i Autoritatea Nationala Sanitara
Evidenja Persoanelor si Administrarea Bazeior de Date din
Veterinara ?i pentru Siguranfa Alimentelor. Respectarea aplicarii
cadrul Ministerului Afacerilor Interne, prin structurile teritoriale
masurilor prevazute la art. 6 se urmare?te de catre Ministerul
jude(ene, in prime zi lucrStoarea saptHmanii.la ora 16.00. Cifra
Mundi si Protectiei Sociale ?i Ministerul Afacerilor Interne.
comunicatS de catre Direclia pentru Eviden(a Persoanelor $i
(14) Respectarea aplicarii masurilor prevazute la art. 7
Administrarea Bazeior de Date, prin structurile teritoriale
judefene. este utilizata ca referinfa pentru intreaga perioada de se urmare$te de catre Ministerul Muncii Protectiei Sociale.
(15) Masurile prevazute la art. 8 se pun in aplicare de caire
timp pan§ la furnizarea unui nou set de date actualizate $i se
Ministerul Transporturilor
Infrastructurii. Ministerul Afacerilor
transmite $i Serviciului de Telecomunicafii Spedale.
(2) Constatarea incadrarii in limitele incidenfei cumulate la •,n*ern®
Ministerul Sanatafii. Respectarea aplicarii acestor
14 zile. astfel cum este calculata la alin. (1), in vederea punerii m®suri se urmSreste de cStre Ministerul Mundi si Protecfiei
in aplicare a mSsurilor stabilite in prezenta hotSrare, se Soriale si Ministerul Afacerilor Interne.
rcalizeaza in maximum 48 de ore de la atingerea acestora, prin
H6) Respectarea aplicarii masurilor prevSzute la art. 9
hotarare a comitetului judetean/al munidpiului Bucure§ti pentru
1-4. 9?i 12—15 se urmSreste de cStre Ministerul Mundi si
situafii de urgentS, pe baza analizelor prezentate de direcfiile de Protecfiei Sociale ?i Ministerul Afacerilor Interne,
sanatate publica judetene. respectiv a munidpiului Bucure$ti.
(17) MSsurile prevazute la art. 9 pet. 5 se pun in aplicare de
iar mSsurile se aplicS pentru o perioadS de 14 zile, urmand a fi catre Ministerul Sanatafii si Ministerul Afacerilor Interne,
reevaluate la finalul acesteia.
Respectarea aplicSrii acestor mSsuri se urmareste de catre
(3) Directiite de sanitate publica judetene. respectiv a Ministerul Mundi ?i Protec|iei Sociale si Ministerul Afacerilor
municipiului Bucure?ti calculeaza zilnic, pentm fiecare localitate Interne.
din zona de competent^, rnciden'ta cumulata a cazurilor la
(18) Masurile prevazute la art. 9 pet. 6. 7 si 11 se pun in
asl*e*.fu1rn, ®s.*e1ca*cu*^ P0^.* ,?'sPPz'^lor 3lin-(1). ?i aplicare de cilre Ministerul Sinitatii. Respectarea aplicarii
^eZi" w COmitelU-UI JU?e‘ean^! ?-U*nicipiului.Bo?uie?li penlru acestor masuri se urmare?te de citre Ministerul Muncii
siluatn de urgenta analiza rezultata m cel mult 24 de ore de la ?i Protectiei Sociale ?i Ministerul
y Afacerilor Interne.
data constatarii atingerii limitelor stabilite in prezenta hotSrSre.
(19) Masurile prevSzute la art. 9 pet. 8 se pun in aplicare de
(4) Zilnic. pe baza rezultatelor testelor persoanelor
catre Ministerul Economiei. Antreprenorialului ?i Turismului si
nou-confirmate, gestionate in aplicafia .corona-forms’*. Servidul
de Telecomunica|ii Speciale va prezenta automat, la ora 10.00. Ministerul Sanatatii. Respectarea aplicarii masurilor prevazute la
pe platforma .alerte.ms.ro", rezultatul calculului ratei de art. 9 pet. 8 se urmareste de catre Ministerul Mundi si Protectiei
Sodale ?i Ministerul Afacerilor Interne.
incidents conform formulei prevSzute la alin. (1).
(20) MSsurile ^
prevazute la art. 9...................
pet. 10 se pun in aplicare de
Art. 14. — (1) Respectarea aplicarii masurilor prevazute la
art. 1 pel 1 se urmareste de catre Ministerul Afacerilor Interne
ca^e Ministerul Tineretului si Sporlului si Ministerul SSnatafii.
(2) Masurile prevazute la art. 1 pet. 2—6 se pun In aplicare ResPectarea aplicSrii acestor mSsuri se urmareste de catre
de efitre Ministerel SSnStatii si Ministerul Tineretului ?i Sportului. M,n,slerul Muncn si Protecfiei Sociale si Ministerul Afacerilor
Respectarea aplicarii acestor masuri se urm<are$te de cStre Interne.
(21) Masurile prevazute la art. 10 se pun in aplicare de catre
Ministerul Afacerilor Interne.
(3) MSsurile prevazute la art. 1 pet. 7—13 se pun in aplicare Ministerul Educafiei si Ministeml SanStSfii. Respectarea aplicarii
de cStre Ministerul SanSlafii si Ministerul Culturii. Respectarea acestor masuri se urmSre^te de catre Ministerul Mundi si
aplicarii acestor masuri se urmareste de catre Ministerul Protectiei Sociale $i Ministerul Afacerilor Interne.
Afacerilor Interne.
(22) Respectarea aplicarii masurilor prevazute la art. 11
(4) Misura prevazuta la art. 1 pet. 14 se pune In aplicare de se urm3re§te de catre Ministerul Muncii si Protectiei Sodate
caire Ministerul Sanatatii si Ministerul Afacerilor Interne, si Ministerul Afacerilor Interne.

-*

