ROMÂNIA
JUDEȚUL CĂLĂRAȘI
COMUNA ȘOLDANU
COMITETUL LOCAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ
Șos.Olteniţei, nr.70, SOLDANU, JUDEŢUL CĂLĂRAŞI, Tel/Fax +40242-530790; +40242-530530, CP-917235, primariasoldanu@yahoo.com

HOTĂRÂREA
nr. 1 din 10.01.2022
privind stabilirea unor măsuri în domeniul sănătăţii publice la nivelul Comunei Șoldanu, Județul
Călărași, începând cu 10.01.2022
Analizând temeiurile juridice, respectiv:
▪

prevederile art.12 şi art.15 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul
Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, modificată și completată;

▪

prevederile art. 5 alin. (2) lit. d) şi ale art. 13 lit. a) din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru
prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările si completările ulterioare;

▪

prevederile Hotărârii Guvernului nr. 34/2022 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României
începând cu data de 08 ianuarie 2022;

▪

prevederile Hotărârii Guvernului nr. 557/2016 privind managementul d) tipurilor de risc;

▪

prevederile Ordinului nr. 2282/156/2021 privind instituirea obligativității purtării măștii de protecție,
efectuării triajului epidemiologic și dezinfectării mâinilor pentru prevenirea contaminării cu virusul
SARS-CoV-2, pe durata stării de alertă;

▪

prevederile art. 4 alin. (4), art. 9 alin. (2), (3) şi (4) lit. d) din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 1491/2004
pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind structura organizatorică, atribuțiile, funcționarea și
dotarea comitetelor și centrelor operative pentru situații de urgență;

▪

prevederile art. 4 alin. (4), art. 9 alin. (2), (3) şi (4) lit. d) din anexa la Hotărârea Guvernului nr.1491/2004
pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind structura organizatorică, atribuțiile, funcționarea și
dotarea comitetelor și centrelor operative pentru situații de urgență.
Având în vedere:

▪

Hotărârea Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Călărași nr. 157 din 07.01.2022 privind
stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății publice în localitățile din județul Călărași;

▪

Dispoziția Primarului Comunei Șoldanu nr. 2 din 10.01.2022 privind convocarea C.L.S.U. Şoldanu în
ședința extraordinară în data de 10.01.2022;

▪

Necesitatea stabilirii unor măsuri pentru limitarea, prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de
COVID-19 la nivelul Comunei Șoldanu, Județul Călărași, începând cu data de 10.01.2022.
În temeiul prevederilor art.9 şi art.10 din Regulamentul de organizare şi funcţionare al Comitetului Local
pentru Situații de Urgență al Comunei Șoldanu, Judeţul Călăraşi.

Comitetul Local pentru Situaţii de Urgenţă al Comunei Șoldanu, Judeţul Călăraşi,
HOTĂRĂŞTE:
Art.1. - Se aprobă Măsurile pentru diminuarea impactului tipului de risc, valabile din 10 ianuarie
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2022, scenariilor care se aplică la nivelul Comunei Șoldanu, Județul Călărași, pentru prevenirea
combaterii răspândirii virusului SARS-CoV-2, în funcție de incidența cumulată la 14 zile, valavile din 08
ianuarie 2022, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
(2) Măsurile cuprinse în Anexa la prezenta hotărâre vor fi aduse la cunoștința colectivității locale
prin toate mijloacele de comunicare: afișare în zone frecventate, la avizierele instituțiilor publice și
agenților comerciali, pe site-ul http://primaria-soldanu.ro, pe canalele de socializare media (Facebook,
Instagram etc).
(3) Prin grija primarului se va informa Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Călăraşi, la
adresa de mail prefecturacalarasi@gmail.com, asupra măsurilor dispuse la nivelul Comunei Șoldanu în
vederea prevenirii răspândirii și gestionării infecției cu SARS-CoV-2 (COVID-19).
Art.2. - În condiţiile art. 5 alin. (2) lit. d) şi ale art. 13 lit. a) din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri
pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările şi completăriie
ulterioare, în situația în care incidenţa cumulată la 14 zile este mai mare de 6/1000 de locuitori, în
spaţiile publice deschise se instituie obligativitatea purtării măştii de protecţie cu excepţiile prevăzute
în ordin, astfel încât să acopere nasul şi gura, în condiţiile stabilite prin ordinul comun al ministrului
sănătăţii şi al ministrului afacerilor interne nr. 2024/147 din 05.10.2021, emis în temeiul art. 13 şi al art.
71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările şi completările ulterioare.
Art.3. - Prezenta hotărâre este general obligatorie în teritoriul admninistrativ al Comunei Șoldanu,
Județul Călărași și va fi adusă la cunoștință publică prin grija Comitetului Local pentru Situații de Urgență
Șoldanu.
Art.4. - Hotărârile adoptate anterior de Comitetul Local pentru Situaţii de Urgenţă Șoldanu își menţin
aplicatibilitatea în măsura în care prevederile acestora nu contravin măsurilor stabilite în prezenta
hotărâre.
Art.5. - Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează membrii CLSU și
ai COSU Șoldanu şi structurile locale cu atribuţii în gestionarea acestei situaţii de urgenţă.
PREŞEDINTELE C.L.S.U. ȘOLDANU
Primarul Comunei Șoldanu, Iulian GEAMBAȘU

Nr. 1
Adoptată la Comuna Șoldanu, astăzi, 10 ianuarie 2022
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Anexa
la Hotărârea CLSU Șoldanu nr. 1 din 10.01.2022

SCENARIUL 1 - Măsuri pentru diminuarea impactului tipului de risc pentru
localitățile unde incidența cumulată pe 14 zile, este mai mică sau egală cu
1/1000 de loc.
1. Măsuri care reglementează circulația persoanelor
a) Nu sunt restricții.
2. Măsuri care reglementează activitatea restaurantelor și cafenelelor
a) activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfășoară activități de preparare, comercializare și
consum al produsclor alimentare și/sau băuturilor alcoolice și nealcoolice, de tipul restaurantelor și cafenelelor, în
interiorul clădirilor, precum și la terase este permisă până la 50% din capacitatea maximă a spațiului în intervalul
orar 5,00-22,00 în situația în care rata de incidență cumulată la 14 zile este mai mică sau egală cu 3/1.000 de
locuitori. Participarea este permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2
și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, persoanele care prezintă
rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau
rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi
de 48 de ore, respectiv persoanele care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară
confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2;
(HG 34,Anexa 3, Art.6, alin 1).
b) activitatea restaurante lor și a cafenelelor din interiorul hotelurilor, pensiunilor sau altor unități de cazare,
precum și la terasele acestora este permisă până la 50% din capacitatea maximă a spațiului în intervalul orar
5,00-22,00 în situația în care rata de incidența cumulată la 14 zile este mai mică sau egală cu 3/1.000 de
locuitori. Participarea este permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, persoanele care prezintă
rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul SARS- CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau
rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de
48 de ore, respectiv persoanele care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară
confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2;
(HG 34, Anexa 3, Art.6, alin 3).
3. Măsuri care reglementează activitatea barurilor, cluburilor, discotecilor
a) activitatea în baruri, cluburi și discoteci este interzisă .
(HG 34,Anexa 3, Art.6, alin 13).
4. Măsuri care reglementează activitatea operatorilor economici cu activități de comerț, prestări servicii
a) În condițiiIe art. 5 alin. (3) lit. f) din Legea nr. 55/2020, cu modificările și completările ulterioare, se instituie
obligația pentru operatorii economici care desfășoară activități în domeniul comerțului și prestărilor de
servicii în spații închise și/sau deschise, publice și/sau private, inclusiv în interiorul centrelor și parcurilor
comerciale, să își organizeze și să își desfășoare activitatea în intervalul orar 5,00—22,00.
b) Prin excepție de la prevederile alin. (1), în intervalul orar 22,00—5,00, operatorii economici care
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desfășoară activități de comerț/prestări de servicii în spații închise și/sau deschise, publice și/sau private, pot
activa doar în relația cu operatorii economici cu activitate de livrare la domiciliu.
c) Prin excepție de la prevederile alin. (1), unitățile farmaceutice, benzinăriile, operatorii economici cu
activitate de livrare la domiciliu, precum și operatorii economici din domeniul transportului rutier de
persoane și de mărfuri își pot desfășura activitatea în regim normal de muncă, cu respectarea normelor de
protecție sanitară.
(HG 34, Anexa 3, Art.7).
5. Măsuri care reglementează acctivitatea târguriIor, bâlciurilor și talciocurilor
a) În condițiile art. 5 alin. (3) lit. f) din Legea nr. 55/2020, cu modificările și completările ulterioare, activitatea
târgurilor, a bâlciurilor și a talciocurilor, definite potrivit art. 7 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 348/2004,
cu modificările și completările ulterioare, este permisă până la 50% din capacitatea maximă a spațiului în
situația în care rata de incidență cumulată la 14 zile este mai mică sau egală cu 1/1.000 de locuitori, în
condițiile stabilite prin ordin comun al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației, al ministrului
agriculturii și dezvoltării rurale, al ministrului sănătății și al ministrului muncii și solidarității sociale.
Participarea este permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și
pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, persoanele care prezintă
rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi dc 72 dc ore sau
rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de
48 de ore, respectiv persoanele care se altă în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară
confirmării infectării cu virusul SAR S-CoV-2.
(HG 34, Anexa 3, Art. 11, alin 2).
6. Măsuri care reglementează activitatea în săli de sport, fitness
a) activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfășoară activitatea în spații închise în domeniul
sălilor de sport și/sau fitness este permisă fară a depăși 50% din capacitatea maximă a spațiului, cu asigurarea
unei distanțe de 2 metri între persoane și a unei suprafețe de minimum 4 mp pentru fiecare persoană în
situația în care rata de incidență cumulată la 14 zile este mai mică sau egală cu 1/1.000 de locuitori.
Participarea este permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și
pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, persoanele care prezintă
rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau
rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de
de ore, respectiv persoanele care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării
infectării cu virusul SARS-CoV-2;
(HG 34, Anexa 3, Art.9, alin 1).
7. Măsuri care reglementează activitatea în domeniul jocurilor de noroc
a) activitatea cu publicul a operatorilor economici licențiați în domeniul jocurilor de noroc este permisă până
la 50% din capacitatea maximă a spațiului în intervalul orar 5,00- 22,00 în situația în care rata de incidență
cumulată la 14 zile este mai mică sau egală cu 1/1.000 dc locuitori. Participarea este permisă doar pentru
persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea
schemei complete de vaccinare, persoanele care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru
infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen
rapid pentru infecția cu virusul SARS- CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore, respectiv persoanele care se află în
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perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării lnfectării cu virusul SARS-CoV-2;
(HG 34, Anexa 3, Art. 9 , alin. 6).
8. Măsuri care reglementează activitatea în domeniul sălilor de jocuri
a) activitatea operatorilor economici care administrează săli de jocuri este permisă fără a depăși 50% din
capacitatea maximă a spațiului în intervalul orar 5,00-22,00 în situația în care rata de incidență cumulată la
14 zile este mai mică sau egală cu 1/1.000 de locuitori. Participarea este permisă doar pentru persoanele
care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei
complete de vaccinare, persoanele care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu
virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru
infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore, respectiv persoanele care se află în perioada
cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2;
(HG 34, Anexa 3, Art. 9, alin 8).
9. Măsuri care reglementează administrarea locurilor de joacă pentru copii
a) activitatea operatorilor economici care administrează locuri de joacă pentru copii în spații închise sau
deschise este permisă fără a depăși 50% din capacitatea maximă a spațiului în intervalul orar 5,00-22,00.
Participarea este permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și
pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, persoanele care prezintă
rezultatul negativ al unui test RT- PCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau
rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de
48 de ore, respectiv persoanele care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară
confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2;
(HG 34, Anexa 3, Art. 9, alin. 10).
10. Măsuri care reglementează funcționarea piscinelor interioare
a) activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfășoară activități de administrare a piscinelor
interioare este permisă fără a depăși 50% din capacitatea maximă a spațiului în situația în care rata de
incidență cumulată la 14 zile este mai mică sau egală cu 1/1.000 de locuitori. Participarea este permisă doar
pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la
finalizarea schemei complete de vaccinare, persoanele care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR
pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test
antigen rapid pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi dc 48 de ore, respectiv persoanele care se
află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2;
(HG 34, Anexa 3, Art. 9, alin. 3).
11. Măsuri care reglementează organizarea competiților sportive
a) în spațiile închise sau deschise, competițiile sportive se pot desfașura pe teritoriul Romăniei cu participarea
spectatorilor până la 50% din capacitatea maximă a spațiului în intervalul orar 5,00-22,00, cu asigurarea unei
distanțe de minimum 2 metri între persoane și purtarea măștii de protectie în situația în care rata de
incidență cumulată la 14 zile este mai mică sau egală cu 1/1.000 de locuitori. Repartizarea spectatorilor se
face pe întreaga suprafață a spațiului. Participarea este permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate
împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de
vaccinare, persoanele care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul SARSPagină 5 din 17

CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecția cu
virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore, respectiv persoanele care se află în perioada cuprinsă între a
15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2, în condițiile stabilite prin ordinul
comun al ministrului sportului și al ministrului sănătății, emis în temeiul art. 43 și a1 art. 71 alin. (2) din Legea
nr. 55/2020, cu modificările și completările ulterioare;
(HG 34, Anexa 3, Art. I, alin 4).
12. Măsuri care reglementează organizarea evenimentelor culturale în aer liber
a) organizarea și desfășurarea în aer liber a spectacolelor, concertelor, festivalurilor publice și private sau a
altor evenimente culturale sunt permise cu participarea publicului până la 50% din capacitatea maximă a
spațiului, dar nu mai mult de 1.000 de persoane, în intervalul orar 5,00-22,00, cu asigurarea unei distanțe de
2 metri între persoane și a unei suprafețe de minimum 4 mp pentru fiecare persoană, precum și cu purtarea
măștii de protecție, în situația în care rata de incidență cumulată la 14 zile este mai mică sau egală cu 1/1.000
de locuitori. Participarea este permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARSCoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete dc vaccinare, persoanele care
prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de
ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru intecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai
vechi de 48 de ore, respectiv persoanele care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară
confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2, în condițiile stabilite prin ordinul comun al ministrului culturii și
al ministrului sănatății, emis în temeiul art. 44 și al art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările și
completările ulterioare;
(HG 34, Anexa 3, Art. 1, alin. 9).
13. Măsuri care reglementează organizarea evenimentelor culturale în spații închise
a) organizarea și desfășurarea activității în cadrul cinematografelor, instituțiilor de spectacole și/sau concerte
în spații închise sau deschise sunt permise cu participarea publicului până la 50% din capacitatea maximă a
spațiului în intervalul orar 5,00-22,00 și cu purtarea măștii dc protecție în situația în care rata de incidență
cumulată la 14 zile este mai mică sau egală cu 1/1.000 de locuitori. Participarea este permisă doar pentru
persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea
schemei complete de vaccinare, persoanele care prezintă rezultatul negativ al unui test RT- PCR pentru
infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen
rapid pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore, respectiv persoanele care se află în
perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2, în
condițiile stabilite prin ordinul comun al ministrului culturii și al ministrului sănătății, emis în temeiul art. 44
și al art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările și completările ulterioare;
(HG 34, Anexa 3, Art. 1, alin. 7).
14. Măsuri care reglementează desfășurarea activităților recreative
a) activitățile recreative și sportive desfășurate în aer liber sunt permise cu participarea a cel mult 10
persoane care nu locuiesc împreună. Participarea este permisă doar pentru persoanele care sunt vaocinate
împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de
vaccinare, persoanele care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul SARSCoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecția cu
virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore, respectiv persoanele care se află în perioada cuprinsă între a
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15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV- 2, în condițiile stabilite prin ordinul
comun al ministrului sănătății și al ministrului sportului, al ministrului mediului, apelor și pădurilor sau al
ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, după caz.
(HG 34, Anexa 3, Art. 1, alin. 15).
15. Măsuri care reglementează organizarea evenimentelor private (nunți, botezuri)
a) pentru prevenirea răspândirii infecțiilor cu virusul SARS-CoV-2 sunt interzise organizarea și desfășurarea
de evenimente private (nunți, botezuri, mese festive și altele asemenea).
(HG 34, Anexa 3, Art. 1, alin. 1).
16. Măsuri care reglementează organizarea cursurilor de instruire, worksshopuri, conferințe
a) se permite organizarea de cursuri de instruire, inclusiv cele de formare protesională care necesită activități
practice, workshopuri, conferințe, precum și cele organizate pentru implementarea proiectelor finanțate din
fonduri europene, cu participarea persoanelor până la 50% din capacitatea maximă a spațiului, în interior
sau în exterior, dar nu mai mult de 150 de persoane, în intervalul orar 5,00-22,00, cu asigurarea unei distanțe
de 2 metri între persoane și a unei suprafețe de minimum 4 mp pentru fiecare persoană, cu purtarea măștii
de protecție și cu respectarea normelor de protecție sanitară, în situația în care rata de incidență cumulată
la 14 zile este mai mică sau egală cu 1/1.000 de locuitori. Participarea este permisă doar pentru persoanele
care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei
complete de vaccinare, persoanele care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu
virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 dc ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru
infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore, respectiv persoanele care se află în perioada
cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2;
(HG 34, Anexa 3, Art. 1, alin. 11).
17. Măsuri care reglementează organizarea adunărilor publice, mitingurilor, demonstrațiilor
a) se permite, în condițiiIe Legii nr. 60/1991 privind organizarea și desfășurarea adunărilor publice,
republicată, cu modificările ulterioare, organizarea de mitinguri și demonstrații cu un număr de participanți
de maximum 100 de persoane și cu purtarea măștii de protecție. Participarea este permisă doar pentru
persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea
schemei complete de vaccinare, persoanele care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru
infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen
rapid pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore, respectiv persoanele care se află în
perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2;
(HG 34,Ancxa 3, Art. I, alin J8).

SCENARIUL 2 - Măsuri pentru diminuarea impactului tipului de risc pentru
localitățile unde incidența cumulată pe 14 zile, este mai mare de 1/1000 de
locuitori și mai mică sau egală cu 3/1000 de locuitori
1. Măsuri care reglementează circulația persoanelor
a) Nu sunt restricții.
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2. Măsuri care reglementează activitatea restaurantelor și cafenelelor
a) activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfașoară activități de preparare, comercializare și
consum al produselor alimentare și/sau băuturilor alcoolice și nealcoolice, de tipul restaurantelor și
cafenelelor, în interiorul clădirilor, precum și la terase este permisă până la 50% din capacitatea maximă a
spațiului în intervalul orar 5,00-22,00 în situația în care rata de incidență cumulată la 14 zile este mai mică
sau egală cu 3/ 1.000 de locuitori. Participarea este permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate
împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de
vaccinare, persoanele care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul SARSCoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecția cu
virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore, respectiv persoanele care se află în perioada cuprinsă între a
15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2;
(HG 34, Anexa 3, Art. 6, alin. 1).
b) activitatea restaurantelor și a cafenelelor din interiorul hotelurilor, pensiunilor sau altor unități de cazare,
precum și la terasele acestora este permisă până la 50% din capacitatea maximă a spațiului în intervalul orar
5,00-22,00 în situația în care rata de incidență cumulată la 14 zile este mai mică sau egală cu 3/1.000 de
locuitori. Participarea este permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, persoanele care prezintă
rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau
rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de
48 de ore, respectiv persoanele care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară
confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2;
(HG 34, Anexa 3, Art. 6, alin. 3).
3. Măsuri care reglementează activitatea barurilor, cluburilor, discotecilor
a) activitatea în baruri, cluburi și discoteci este interzisă
(HG 34, Anexa 3, Art. 6, alin. 13).
4. Măsuri care reglementează activitatea operatorilor economici cu activități de comerț, prestări servicii
a) în condițiile art. 5 alin. (3) lit. f) din Legea nr. 55/2020, cu modificările și completările ulterioare, se instituie
obligația pentru operatorii economici care desfășoară activități în domeniul comerțului și prestărilor de
servicii în spații închise și/sau deschise, publice și/sau private, inclusiv în interiorul centrelor și parcurilor
comerciale, să își organizeze și să își desfășoare activitatea în intervalul orar 5,00-22,00;
b) prin excepție de la prevederile alin. (1), în intervalul orar 22,00-5,00, operatorii economici care desfășoară
activități de comerț/prestări de servicii în spații închise și/sau deschise, publice și/sau private, pot activa doar
în relația cu operatorii economici cu activitate de livrare la domiciliu;
c) prin excepție de la prevederile alin. (1), unitățile farmaceutice, benzinăriile, operatorii economici cu
activitate de livrare la domiciliu, precum și operatorii economici din domeniul transportului rutier de
persoane și de mărfuri își pot desfășura activitatea în regim normal de muncă, cu respectarea normelor de
protecție sanitară.
(HG 34, Anexa 3, Art. 7).
5. Măsuri care reglementează acctivitatea târgurilor, bâIciuriIor și talciocurilor
a) în condițiile art. 5 alin. (3) lit. f) din Legea nr. 55/2020, cu modificările și completările ulterioare, activitatea
târgurilor, a bâlciurilor și a talciocurilor, definite potrivit art. 7 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 348/2004,
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cu modificările și completările ulterioare, este permisă până la 30% din capacitatea maximă a spațiului în
situația în care rata de incidență cumulată la 14 zile este mai mare de 1/1.000 de locuitori, în condițiile
stabilite prin ordin comun al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației, al ministrului
agriculturii și dezvoltării rurale, al ministrului sănătății și al ministrului muncii și solidarității sociale.
Participarea este permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și
pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, persoanele care prezintă
rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau
rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de
48 de ore, respectiv persoanele care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară
confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2.
(HG 34, Anexa 3, Art. 11, alin. 3).
6. Măsuri care reglementează activitatea în săli de sport, fitness
a) activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfășoară activitatea în spații închise în domeniul
sălilor de sport și/sau fimess este permisă fără a depăși 30% din capacitatea maximă a spațiului, cu asigurarea
unei distanțe de 2 metri între persoane și a unei suprafețe de minimum 4 mp pentru fiecare persoană în
situația în care rata de incidență cumulată la 14 zile este mai mare de 1/1.000 de locuitori. Participarea este
permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut
10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinate, persoanele care prezintă rezultatul negativ al unui
test RT-PCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat
al unui test antigen rapid pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore, respectiv
persoanele care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu
virusul SARS-CoV-2;
(HG 34, Anexa 3, Art. 9, alin. 2).
7. Măsuri care reglementează activitatea în domeniul jocurilor de noroc
a) activitatea cu publicul a operatorilor economici licențiați în domeniul jocurilor de noroc este permisă până
la 30% din capacitatea maximă a spațiului în intervalul orar 5,00-22,00 în situația în care rata de incidență
cumulată la 14 zile este mai mare de 1/1 .000 de locuitori. Participarea este permisă doar pentru persoanele
care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei
complete de vaccinare, persoanele care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu
virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru
infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore, respectiv persoanele care se află în perioada
cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2;
(HG 34, Anexa 3, Art. 9, alin. 7).
8. Măsuri care reglementează activitatea în domeniul sălilor de jocuri
a) activitatea operatorilor economici care administrează săli de jocuri este permisă fără a depăși 30% din
capacitatea maximă a spațiului în intervalul orar 5,00-22,00 în situația în care rata de incidență cumulată la
14 zile este mai mare de 1/1.000 de locuitori. Participarea este permisă doar pentru persoanele care sunt
vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete
de vaccinare, persoanele care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul SARSCoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecția cu
virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore, respectiv persoanele care se află în perioada cuprinsă între a
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15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2;
(HG 34, Anexa 3, Art. 9, alin. 9).
9. Măsuri care reglementează administrarea locurilor de joacă pentru copii
a) activitatea operatorilor economici care administrează locuri de joacă pentru copii în spații închise sau
deschise este permisă fără a depăși 50% din capacitatea maximă a spațiului în intervalul orar 5,00-22,00.
Participarea este permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și
pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, persoanele care prezintă
rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau
rezultatul negativ ccrtificat al unui test antigen rapid pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de
48 de ore, respectiv persoanele care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară
confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2;
(HG 34, Anexa 3, Art. 9, alin. 10).
10. Măsuri care reglementează funcționarea piscinelor interioare
a) activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfășoară activități de administrare a piscinelor
interioare este permisă fără a depăși 30% din capacitatea maximă a spațiului în situația în care rata de
incidență cumulată la 14 zile este mai mare de 1/1.000 de locuitori. Participarea este permisă doar pentru
persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea
schemei complete de vaccinare, persoanele care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru
infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen
rapid pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore, respectiv persoanele care se află în
perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2;
(HG 34, Anexa 3, Art. 9, alin. 4).
11. Măsuri care reglementează organizarea competiților sportive
a) în spațiile închise sau deschise, competițiile sportive se pot desfășura pe teritoriul României cu participarea
spectatorilor până la 30% din capacitatea maximă a spațiului în intervalul orar 5,00-22,00, cu asigurarea unei
distanțe de minimum 2 metri între persoane și purtarea măștii de protecție în situația în care rata de
incidență cumulată la 14 zile este mai mare de 1/1.000 de locuitori. Repartizarea spectatorilor se face pe
întreaga suprafață a spațiului. Participarea este permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate
împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de
vaccinare, persoanele care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul SARSCoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecția cu
virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore, respectiv persoanele care se află în perioada cuprinsă între a
15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2, în condițiile stabilite prin ordinul
comun al ministrului sportului și al ministrului sănătății, emis în temeiul art. 43 și al art. 71 alin. (2) din Legea
nr. 55/2020, cu modificările și completările ulterioare;
(HG 34, Anexa 3, Art. 1, alin. 5).
12. Măsuri care reglementează organizarea evenimentelor culturale în aer liber
a) organizarea și desfășurarea în aer liber a spectacolelor, concertelor, festivalurilor publice și private sau a
altor evenimente culturale sunt permise cu participarea publicului până la 30% din capacitatea maximă a
spațiului, dar nu mai mult de 500 dc persoane, în intervalul orar 5,00-22,00, cu asigurarea unei distanțe de 2
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metri între persoane și a unei suprafețe de minimum 4 mp pentru fiecare persoană, precum și cu purtarea
măștii de protecție, în situația în care rata de incidență cumulată la 14 zile este mai mare de 1/1.000 de
locuitori. Participarea este permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete dc vaccinare, persoanele care prezintă
rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau
rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de
48 de ore, respectiv persoanele care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară
confirmării intectarii cu virusul SARS-CoV-2, în condițiile stabilite prin ordinul comun al ministrului culturii și
al ministrului sănătății, emis în temeiul art. 44 și a1 art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările și
completările ulterioare;
(HG 1090, Anexa 3, Art. 1, alin. 10).
13. Măsuri care reglementează organizarea evenimentelor culturale în spații închise
a) organizarea și desfășurarea activității în cadrul cinematografelor, instituțiilor de spectacole și/sau concerte
în spații închise sau deschise sunt permise cu participarea publicului până la 30% din capacitatea maximă a
spațiului în intervalul orar 5,00-22,00 și cu purtarea măștii de protecție în situația în care rata de incidență
cumulată la 14 zile este mai mare de 1/1.000 de locuitori. Participarea este permisă doar pentru persoanele
care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la fînalizarea schemei
complete de vaccinare, persoanele care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu
virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru
infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vcchi de 48 de ore, respectiv persoanele care se află în perioada
cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2, în condițiile stabilite
prin ordinul comun al ministrului culturii și al ministrului sănătății, emis în temeiul art. 44 și al art. 71 alin. (2)
din Legea nr. 55/2020, cu modificările și completările ulterioare;
(HC 34, Anexa 3, Art. 1, alin. 8).
14. Măsuri care reglementează desfășurarea activităților recreative
a) activitățile recreative și sportive desfășurate în aer liber sunt permise cu participarea a cel mult 10
persoane care nu locuiesc împreună. Participarea este permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate
împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de
vaccinare, persoanele care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul SARSCoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecția cu
virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore, respectiv persoanele care se află în perioada cuprinsă între a
15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV- 2, în condițiile stabilite prin ordinul
comun al ministrului sănătății și al ministrului sportului, al ministrului mediului, apelor și pădurilor sau al
ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, după caz;
(HG 34, Anexa 3, Art. 1, alin. 15).
15. Măsuri care reglementează organizarea evenimentelor private (nunți, botezuri)
a) pentru prevenirea răspândirii infecțiilor cu virusul SARS-CoV-2 sunt interzise organizarea și desfășurarea
de evenimente private (nunți, botezuri, mese festive și altele asemenea).
(HG 34, Anexa 3, Art. 1, alin 1).
16. Măsuri care reglementează organizarea cursurllor de instruire, worksshopuri, conferințe
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a) se permite organizarea de cursuri de instruire, inclusiv cele de formare profesională care necesită activități
practice, workshopuri, conferințe, precum și cele organizate pentru implementarea proiectelor finanțate din
fonduri europene, cu participarea persoanelor până la 30% din capacitatea maximă a spațiului, în interior
sau în exterior, dar nu mai mult de 100 de persoane, în intervalul orar 5,00-22,00, cu asigurarea unei distanțe
de 2 metri între persoane și a unei suprafețe de minimum 4 mp pentru fiecare persoană, cu purtarea măștii
de protecție și cu respectarea normelor de protecție sanitară, în situația în care rata de incidență cumulată
la 14 zile este mai mare de 1/1.000 de locuitori. Participarea este permisă doar pentru persoanele care sunt
vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete
de vaccinare, persoanele care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul SARSCoV- 2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecția cu
virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi dc 48 de ore, respectiv persoanele care se altă în perioada cuprinsă între a
15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2;
(HG 34, Anexa 3, Art. 1, alin. 12).
17. Măsuri care reglementează organizarea adunărilor publice, mitingurilor, demonstrațiilor
a) se permite, în condițiile Legii nr. 60/1991 privind organizarea și desfășurarea adunărilor publice,
republicată, cu modificările ulterioare, organizarea de mitinguri și demonstrații cu un număr de participanți
de maximum 100 de persoane și cu purtarea măștii de protecție. Participarea este permisă doar pentru
persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea
schemei complete de vaccinare, persoanele care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru
infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen
rapid pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore, respectiv persoanele care se află în
perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2;
(HG 34, Anexa 3, Art. 1, alin. 18).

SCENARIUL 3 - Măsuri pentru diminuarea impactului tipului de risc pentru
localitățile unde incidența cumulată pe 14 zile, este mai mare de 3/1000 de
locuitori
1. Măsuri care reglementează circulația persoanelor
a) nu sunt restricții.
2. Măsuri care reglementează activitatea restaurantelor și cafenelelor
a) activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfășoară activități de preparare, comercializare și
consum al produselor alimentare și/sau băuturilor alcoolice și nealcoolice, de tipul restaurantelor și
cafenelelor, în interiorul clădirilor, precum și la terase este permisă până la 30% din capacitatea maximă a
spațiului în intervalul orar 5,00—22,00 în situația în care rata de incidență cumulată la 14 zile este mai mare
de 3/1.000 de locuitori. Participarea este permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva
virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare,
persoanele care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai
vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecția cu virusul SARSCoV- 2 nu mai vechi de 48 de ore, respectiv persoanele care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a
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180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2;
(HG 34, Anexa 3, Art. 6, alin. 2).
b) activitatea restaurantelor și a cafenelelor din interiorul hotelurilor, pensiunilor sau altor unități de cazare,
precum și la terasele acestora este permisă până la 30% din capacitatea maximă a spațiului în intervalul orar
5,00-22,00 în situația în care rata de incidență cumulată la 14 zile este mai mare de 3/1.000 de locuitori.
Participarea este permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și
pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, persoanele care prezintă
rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau
rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de
48 de ore, respectiv persoanele care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară
confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2;
(HG 34, Anexa 3, Art. 6, alin. 4).
3. Măsuri care reglementează activitatea barurilor, cluburilor, discotecilor
a) activitatea în baruri, cluburi și discoteci este interzisă;
(HG 34, Anexa 3, Art. 6, alin. 13).
4. Măsuri care reglementează activitatea operatorilor economici cu activități de comerț, prestări servicii
a) activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfășoară activități de preparare, comercializare și
consum al produselor alimentare și/sau băuturilor alcoolice și nealcoolice în interiorul centrelor comerciale
este permisă în situația unde incidența cumulată la 14 zile este mai mare de 3/1.000 de locuitori și mai mică sau
egală cu 6/1.000 de locuitori numai în zonele de consum delimitate față de restul spațiului public și amenajate
în acest scop. Accesul în zonele de consum astfel delimitate și amenajate este permis doar pentru persoanele
care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei
complete de vaccinare, persoanele care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul
SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecția
cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore, respectiv persoanele care se află în perioada cuprinsă între a
15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2;

(HG 1090, Anexa 3, Art. 6, alin. 5).
5. Măsuri care reglementează acctivitatea târguriIor,bâIciuriior și talciocurilor
a) în condițiile art. 5 alin. (3) lit. f) din Legea nr. 55/2020, cu modificările și completările ulterioare, activitatea
târgurilor, a bâlciurilor și a talciocurilor, definite potrivit art. 7 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 348/2004,
cu modificările și completările ulterioare, este permisă până la 30% din capacitatea maximă a spațiului în
situația în care rata de incidență cumulată la 14 zile este mai mare dc 1/1.000 de locuitori, în condițiile
stabilite prin ordin comun al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației, al ministrului
agriculturii și dezvoltării rurale, al ministrului sănătății și al ministrului muncii și solidarității sociale.
Participarea este permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și
pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, persoanele care prezintă
rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau
rezultatul negativ certificat al unui test antIgen rapid pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de
48 de ore, respectiv persoanele care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară
confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2;
(HG 34, Anexa 3, Art. 11, alin. 3).
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6. Măsuri care reglementează activitatea în săli de sport, fitness
a) activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfășoară activitatea în spații închise în domeniul
sălilor de sport și/sau fitness este permisă tară a depăși 30% din capacitatea maximă a spațiului, cu asigurarea
unei distanțe de 2 metri între persoane și a unei suprafețe de minimum 4 mp pentru fiecare persoană in
situația în care rata de incidență cumulată la 14 zile este mai mare de 1/1.000 de locuitori. Participarca este
permisă doar pentru persoanele carc sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut
10 zile de la finalizarea schemei complete dc vaccinare, persoanele care prezintă rezultatul negativ al unui
test R1-PCR pentru infccția cu virusul SARS- CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat
al unui test antigen rapid pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore, respectiv
persoanele care se altă în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu
virusul SARS-CoV-2;
(HG 34, Anexa 3, Art. 9, alin. 2).
7. Măsuri care reglementează activitatea în domeniul jocurilor de noroc
a) activitatea cu publicul a operatorilor economici licențiați în domeniul jocurilor de noroc este permisă până
la 30% din capacitatea maximă a spațiului în intervalul orar 5,00-22,00 în situația în care rata de incidență
cumulată la 14 zile este mai mare de 1/1.000 dec locuitori. Participarea este permisă doar pentru persoanele
care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și pecntru care au treccut 10 zile de la finalizarea schemei
complete de vaccinare, persoanele care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pcntru infecția cu
virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru
infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore, respectiv persoanele care se află în perioada
cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2;
(HG 34, Anexa 3, Art. 9, alin. 7).
8. Măsuri care reglementează activitatea în domeniul sălilor de jocuri
a) activitatea operatorilor economici care administrează săli de jocuri este permisă fără a depăși 30% din
capacitatea maximă a spațiului în intervalul orar 5,00-22,00 în situația în care rata de incidență cumulată la
14 zile este mai mare de 1/1.000 de locuitori. Participarea este permisă doar pentru persoanele care sunt
vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete
de vaccinare, persoanele care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul SARSCoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecția cu
virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore, respectiv persoanele care se află în perioada cuprinsă între a
15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2;
(HG 34, Anexa 3, Art. 9, alin. 9).
9. Măsuri care reglementează administrarea jocurilor de joacă pentru copi!
a) activitatea operatorilor economici care administrează locuri de joacă pentru copii în spații închise sau
deschise este permisă fără a depăși 50% din capacitatea maximă a spațiului în intervalul orar 5,00-22,00.
Participarea este permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și
pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, persoanele care prezintă
rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau
rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de
48 de ore, respectiv persoanele care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară
confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2;
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(HG 34, Anexa 3, Art. 9, alin. 10).
10. Măsuri care reglementează funcționarea piscinelor interioare
a) activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfășoară activități de administrare a piscinelor
interioare este permisă fără a depăși 30% din capacitatea maximă a spațiului în situația ăn care rata de
incidență cumulată la 14 zile este mai mare de 1/1.000 de locuitori. Participarea este permisă doar pentru
persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea
schemei complete de vaccinare, persoanele care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru
infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi dc 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen
rapid pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 dc ore, respectiv persoanele care se află în
perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180- a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2;
(HG 34, Anexa 3, Art. 9, alin. 4).
11. Măsuri care reglementează organizarea competiților sportive
a) în spațiile închise sau deschise, competițiile sportive se pot desfășura pe teritoriul Romăniei cu participarea
spectatorilor pănă la 30% din capacitatea maximă a spațiului în intervalul orar 5,00-22,00, cu asigurarea unei
distanțe de minimum 2 metri între persoane și purtarea măștii de protecție în situația în care rata de
incidență cumulată la 14 zile este mai mare de 1/1.000 de locuitori. Repartizarea spectatorilor se face pe
întreaga suprafață a spațiului. Participarea este permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate
împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de
vaccinare, persoanele care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul SARSCoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecția cu
virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore, respectiv persoanele care se află în perioada cuprinsă între a
15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2, în condițiile stabilite prin ordinul
comun al ministrului sportului și al ministrului sănătății, emis în temeiul art. 43 și al art. 71 alin. (2) din Legea
nr. 53/2020, cu modificările și completările ulterioare;
(HG 34, Anexa 3, Art. 1, alin. 5).
12. Măsuri care reglementează organizarea evenimentelor culturale în aer liber
a) organizarea și desfășurarea în aer liber a spectacolelor, concertelor, festivalurilor publice și private sau a
altor evenimente culturale sunt permise cu participarea publicului până la 30% din capacitatea maximă a
spațiului, dar nu mai mult de 500 de persoane, în intervalul orar 5,00-22,00, cu asigurarea unei distanțe de 2
metri între persoane și a unei suprafețe de minimum 4 mp pentru fiecare persoană, precum și cu purtarea
măștii de protecție, în situația în care rata de incidență cumulată la 14 zile este mai mare de 1/1.000 de
locuitori. Participarea este permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, persoanele care prezintă
rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau
rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de
48 de ore, respectiv persoanele care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară
confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2, în condițiile stabilite prin ordinul comun al ministrului culturii și
al ministrului sănătății, emis în temeiul art. 44 și al art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările și
completările ulterioare;
(HG 1090, Anexa 3, Art. 1, alin. 10).
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13. Măsuri care reglementează organizarea evenimentelor culturale în spații închise
a) organizarea și desfășurarea activității în cadrul cinematografelor, instituțiilor de spectacole și/sau concerte
în spații închise sau deschise sunt permise cu participarca publicului până la 30% din capacitatea maximă a
spațiului în intervalul orar 5,00-22,00 și cu purtarea măștii de protecție în situația în care rata de incidență
cumulată la 14 zile este mai mare de 1/1.000 de locuitori. Participarea este permisă doar pentru persoanele
care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei
complete de vaccinare, persoanele care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu
virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi dc 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru
infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore, respectiv persoanele care se află în perioada
cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2, în condițiile stabilite
prin ordinul comun al ministrului culturii și al ministrului sănătății, emis în temeiul art. 44 și al art. 71 alin. (2)
din Legea nr. 55/2020, cu modificările și completările ulterioare;
(HG 34, Anexa 3, Art.1, alin 8).
14. Măsuri care reglementează desfășurarea activităților recreative
a) activitățile recreative și sportive desfășurate în aer liber sunt permise cu participarea a cel mult 10
persoane care nu locuiesc împreună. Participarea este permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate
împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de
vaccinare, persoanele care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul SARSCoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecția cu
virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore, respectiv persoanele care se află în perioada cuprinsă între a
15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV- 2, în condițiile stabilite prin ordinul
comun al ministrului sănătății și al ministrului sportului, al ministrului mediului, apelor și pădurilor sau al
ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, după caz;
(HG 34, Anexa 3, Art. 1, alin. 15).
15. Măsuri care reglementează organizarea evenimentelor private (nunți, botezuri)
a) pentru prevenirea răspândirii infecțiilor cu virusul SARS-CoV-2 sunt interzise organizarea și desfășurarea
de evenimente private (nunți, botezuri, mese festive și altele asemenea).
(HG 34, Anexa 3, Art. 1I, alin. 1).
16. Măsuri care reglementează organizarea cursurilor de instruire, worksshopuri, conferințe
a) se permite organizarea de cursuri dc instruire, inclusiv cele de formare profesională care necesită activități
practice, workshopuri, conferințe, precum și cele organizate pentru implementarea proiectelor finanțate din
fonduri europene, cu participarea persoanelor până la 30% din capacitatea maximă a spațiului, în interior
sau în exterior, dar nu mai mult de 100 de pecrsoane, în intervalul orar 5,00-22,00, cu asigurarea unei distanțe
de 2 metri între persoane și a unei suprafețe de minimum 4 mp pentru fiecare persoană, cu purtarea măștii
de protecție și cu respectarea normelor de protecție sanitară, în situația în care rata de incidcnță cumulată
la 14 zile este mai mare de 1/1.000 de locuitori. Participarea este permisă doar pentru persoanele care sunt
vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete
de vaccinare, persoanele care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul SARSCoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecția cu
virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore, respectiv persoanele care se află în perioada cuprinsă între a
15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2;
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(HG 34, Anexa 3, Art. 1, alin. 12).
17. Măsuri care reglementează organizarea adunărilor publice, mitingurilor, demonstrațiilor
a) se permite, în condițiile Legii nr. 60/1991 privind organizarea și desfășurarea adunărilor publice,
republicată, cu modificările ulterioare, organizarea de mitinguri și demonstrații cu un număr de participanți
de maximum 100 de persoane și cu purtarea măștii de protecție. Participarea este permisă doar pentru
persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea
schemei complete de vaccinare, persoanele care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecția
cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru
infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore, respectiv persoanele care se află în perioada cuprinsă
între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2;

(HG 34, Anexa 3, Art. 1, alin. 18).
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