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INFORMARE 

ACTE NORMATIVE ADOPTATE ÎN APLICAREA  

LEGISLAȚIEI PRIVIND INSTITUIREA STĂRII DE ALERTĂ 

 

11 iunie 2021 

√ Ordinul nr. 3.107/851/2021 pentru modificarea și completarea anexei la Ordinul 

ministrului culturii și al ministrului sănătății nr. 3.245/1.805/2020 privind măsurile pentru 

prevenirea contaminării cu noul coronavirus SARS-CoV-2 și pentru asigurarea desfășurării 

activităților în condiții de siguranță sanitară în domeniul culturii, publicat în M.Of. nr. 589 

din 11 iunie 2021 

→ Anexa la Ordinul ministrului culturii și al ministrului sănătății nr. 

3.245/1.805/2020 privind măsurile pentru prevenirea contaminării cu noul coronavirus SARS-

CoV-2 și pentru asigurarea desfășurării activităților în condiții de siguranță sanitară în 

domeniul culturii, publicat în M.Of. nr. 986 din 26 octombrie 2020, cu modificările și 

completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează: 

1. la capitolul V „Măsuri și reguli pentru evenimentele/acțiunile culturale organizate 

în aer liber, pe perioada stării de alertă, pentru prevenirea răspândirii COVID-19“, punctul 3 

„Recomandări pentru organizatorii evenimentelor culturale:“, litera c) se modifică și va avea 

următorul cuprins: 

c) fiecare organizator are obligația de a întocmi procedurile necesare referitoare la 

situația în care unei persoane sau unui grup nu i se permite accesul la eveniment în urma 

triajului. Fiecare organizator are obligația de a informa și instrui angajații/voluntarii și agenții 

de pază cu privire la această procedură; 

2. la capitolul V „Măsuri și reguli pentru evenimentele/ acțiunile culturale organizate 

în aer liber, pe perioada stării de alertă, pentru prevenirea răspândirii COVID-19“, punctul 4 

„Măsuri care privesc accesul și contactul cu publicul:“, litera c) se modifică și va avea 

următorul cuprins: 

c) participarea este permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva 

virusului SARS-CoV-2 pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de 

vaccinare, persoanele care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR nu mai vechi de 72 

de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid nu mai vechi de 24 de ore, 
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respectiv pentru persoanele care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 90-a zi 

ulterioară confirmării infectării cu SARS-CoV-2; 

3. la capitolul V „Măsuri și reguli pentru evenimentele/ acțiunile culturale organizate 

în aer liber, pe perioada stării de alertă, pentru prevenirea răspândirii COVID-19“, punctul 4 

„Măsuri care privesc accesul și contactul cu publicul:“, după litera c) se introduce lit. c1), cu 

următorul cuprins: 

c1) participarea este permisă pentru mai mult de 1.000 de spectatori, cu asigurarea 

unei suprafețe de 2 mp pentru fiecare persoană, doar pentru persoanele care sunt vaccinate 

împotriva virusului SARS-CoV-2 pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei 

complete de vaccinare; 

4. la capitolul V „Măsuri și reguli pentru evenimentele/acțiunile culturale organizate 

în aer liber, pe perioada stării de alertă, pentru prevenirea răspândirii COVID-19“, punctul 4 

„Măsuri care privesc accesul și contactul cu publicul:“, lit. i) se modifică și va avea următorul 

cuprins: 

i) stabilirea unor fluxuri intrare/ieșire care să faciliteze menținerea distanței fizice; 

5. la capitolul V „Măsuri și reguli pentru evenimentele/ acțiunile culturale organizate 

în aer liber, pe perioada stării de alertă, pentru prevenirea răspândirii COVID-19“, punctul 5 

„Măsuri care privesc spațiul/locul:“, lit. a) se modifică și va avea următorul cuprins: 

a) organizarea spațiului cu asigurarea unei suprafețe de 2 mp pentru fiecare persoană; 

6. la capitolul V „Măsuri și reguli pentru evenimentele/ acțiunile culturale organizate 

în aer liber, pe perioada stării de alertă, pentru prevenirea răspândirii COVID-19“, punctul 5 

„Măsuri care privesc spațiul/locul:“, lit. c)-e) se abrogă. 

7. la capitolul V „Măsuri și reguli pentru evenimentele/ acțiunile culturale organizate 

în aer liber, pe perioada stării de alertă, pentru prevenirea răspândirii COVID-19“, punctul 7 

„Măsuri care privesc prestații artistice unde este aplicabil:“, lit. h) se abrogă. 

8. la capitolul VI „Măsuri și reguli pentru evenimentele de tip drive-in, pe perioada 

stării de alertă, pentru prevenirea răspândirii COVID-19“, punctul 2 „Măsuri care privesc 

accesul și contactul cu publicul:“, lit. d) se modifică și va avea următorul cuprins: 

d) accesul se face exclusiv cu autoturismul, cu condiția ca ocupanții unui autovehicul 

să fie membrii aceleași familii sau grupuri de până la 4 persoane, iar participarea este permisă 

doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 pentru care au 

trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, persoanele care prezintă 
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rezultatul negativ al unui test RT-PCR nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat 

al unui test antigen rapid nu mai vechi de 24 de ore, respectiv pentru persoanele care se află 

în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 90-a zi ulterioară confirmării infectării cu SARS-CoV-2; 

9. la capitolul VIII „Măsuri și reguli privind activitățile de producție necesare artelor 

spectacolului și a activităților școlilor de artă și meserii pe perioada stării de alertă, pentru 

prevenirea răspândirii COVID-19“, partea introductivă se modifică și va avea următorul 

cuprins: 

Prezentul capitol conține reguli cu privire la standardul minim aplicabil pentru 

desfășurarea activităților de producție necesare artelor spectacolului, respectiv repetiții. 

Prezentele măsuri se vor aplica și activităților cultural-educaționale desfășurate de 

către școlile populare de artă și meserii reglementate prin Ordonanța de urgență a Guvernului 

nr. 118/2006 privind înființarea, organizarea și desfășurarea activității așezămintelor 

culturale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 143/2007, cu modificările și 

completările ulterioare, pentru un număr de persoane care nu depășește reglementarea 

actuală a numărului maxim de persoane în spațiu închis. 

Se permite organizarea de cursuri de instruire și workshopuri pentru adulți, inclusiv 

cele organizate pentru implementarea proiectelor finanțate din fonduri europene, cu un 

număr de participanți de maximum 70 de persoane în interior și de maximum 200 de persoane 

în exterior, cu asigurarea unei suprafețe de 2 mp pentru fiecare persoană, cu purtarea măștii 

de protecție și cu respectarea normelor de sănătate publică stabilite în Ordinul ministrului 

sănătății și al ministrului afacerilor interne nr. 874/81/2020 privind instituirea obligativității 

purtării măștii de protecție, a triajului epidemiologic și dezinfectarea obligatorie a mâinilor 

pentru prevenirea contaminării cu virusul SARS-CoV-2 pe durata stării de alertă, cu 

modificările ulterioare, dacă incidența cumulată la 14 zile în județ/localitate este mai mică sau 

egală cu 3/1.000 de locuitori. Se permite organizarea de cursuri de instruire și workshopuri 

pentru adulți, inclusiv cele organizate pentru implementarea proiectelor finanțate din fonduri 

europene cu un număr de participanți mai mare de 70 de persoane în interior și mai mare de 

200 de persoane în exterior, cu asigurarea unei suprafețe de 2 mp pentru fiecare persoană, 

dacă toate persoanele sunt vaccinate împotriva virusului SARSCoV-2 pentru care au trecut 10 

zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare. 
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10. la capitolul IX „Măsuri și reguli privind activitățile instituțiilor de spectacole și/sau 

concerte, pe perioada stării de alertă, pentru prevenirea răspândirii COVID-19“, paragraful 

2 se modifică și va avea următorul cuprins: 

În funcție de situația epidemiologică generală, de particularitățile regionale și locale, 

autoritățile implicate în gestionarea prevenirii îmbolnăvirilor vor pune în aplicare următoarele 

scenarii: 

Scenariul 1 - 

a) Organizarea și desfășurarea activității în cadrul instituțiilor de spectacole și/sau 

concerte sunt permise cu participarea publicului până la 70% din capacitatea maximă a 

spațiului și cu purtarea măștii de protecție, dacă incidența cumulată la 14 zile din 

județ/localitate este mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori. 

b) Organizarea și desfășurarea activității în cadrul instituțiilor de spectacole și/sau 

concerte se pot desfășura cu participarea publicului până la capacitatea maximă a spațiului, 

dacă incidența cumulată la 14 zile în județ/localitate este mai mică sau egală cu 3/1.000 de 

locuitori și participarea este permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva 

virusului SARS-CoV-2 pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de 

vaccinare. 

Scenariul 2 - Organizarea și desfășurarea activității instituțiilor de spectacole și/sau 

concerte sunt interzise dacă incidența cumulată în ultimele 14 zile a cazurilor din 

județele/localitățile unde acestea se află este mai mare de 3/1.000 de locuitori. 

11. la capitolul IX „Măsuri și reguli privind activitățile instituțiilor de spectacole și/sau 

concerte, pe perioada stării de alertă, pentru prevenirea răspândirii COVID-19“, la punctul 2 

„Măsuri care privesc angajatorul:“, lit. g) se modifică și va avea următorul cuprins: 

g) obligația de a întocmi procedurile necesare referitoare la situația în care unei 

persoane sau unui grup nu i se permite accesul la eveniment în urma triajului; obligația de a 

informa și instrui angajații/voluntarii și agenții de pază cu privire la această procedură; 

12. la capitolul IX „Măsuri și reguli privind activitățile instituțiilor de spectacole și/sau 

concerte, pe perioada stării de alertă, pentru prevenirea răspândirii COVID-19“, la punctul 2 

„Măsuri care privesc angajatorul:“, lit. r) se modifică și va avea următorul cuprins: 

r) informarea personalului angajat privind măsurile de igienă. 
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13. la capitolul IX „Măsuri și reguli privind activitățile instituțiilor de spectacole și/sau 

concerte, pe perioada stării de alertă, pentru prevenirea răspândirii COVID-19“, la punctul 3 

„Măsuri de protecție speciale:“, lit. g) se modifică și va avea următorul cuprins: 

g) se vor stabili circuite de acces complet separate ale artiștilor și ale spectatorilor, iar 

dacă acest lucru nu este posibil, accesul se va face în momente diferite; 

14. la capitolul IX „Măsuri și reguli privind activitățile instituțiilor de spectacole și/sau 

concerte, pe perioada stării de alertă, pentru prevenirea răspândirii COVID-19“, la punctul 4 

„Măsuri care privesc accesul și contactul cu publicul:“, lit. b) și c) se modifică și vor avea 

următorul cuprins: 

b) organizarea și desfășurarea activității în cadrul instituțiilor de spectacole și/sau 

concerte sunt permise cu participarea publicului până la 70% din capacitatea maximă a 

spațiului și cu purtarea măștii de protecție, dacă incidența cumulată la 14 zile din 

județ/localitate este mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori; 

c) organizarea și desfășurarea activității în cadrul instituțiilor de spectacole și/sau 

concerte se pot desfășura cu participarea publicului până la capacitatea maximă a spațiului, 

dacă incidența cumulată la 14 zile din județ/localitate este mai mică sau egală cu 3/1.000 de 

locuitori și participarea este permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva 

virusului SARS-CoV-2 pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de 

vaccinare; 

15. la capitolul IX „Măsuri și reguli privind activitățile instituțiilor de spectacole și/sau 

concerte, pe perioada stării de alertă, pentru prevenirea răspândirii COVID-19“, la punctul 4 

„Măsuri care privesc accesul și contactul cu publicul:“, după lit. f) se introduce lit. f1), cu 

următorul cuprins: 

f1) organizatorul va asigura verificarea dovezilor medicale prezentate de către fiecare 

participant, pentru îndeplinirea condițiilor de acces prevăzute la lit. c). Minorii sunt exceptați 

de la prezentarea dovezilor medicale necesare participării la spectacol și de la verificarea în 

Registrul electronic național de vaccinare. Cei peste 5 ani vor purta mască; 

16. la capitolul IX „Măsuri și reguli privind activitățile instituțiilor de spectacole și/sau 

concerte, pe perioada stării de alertă, pentru prevenirea răspândirii COVID-19“, la punctul 4 

„Măsuri care privesc accesul și contactul cu publicul:“, lit. h) se abrogă. 

17. la capitolul IX „Măsuri și reguli privind activitățile instituțiilor de spectacole și/sau 

concerte, pe perioada stării de alertă, pentru prevenirea răspândirii COVID-19“, la punctul 4 
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„Măsuri care privesc accesul și contactul cu publicul:“, lit. s) și u) se modifică și vor avea 

următorul cuprins: 

s) stabilirea unor fluxuri intrare/ieșire care să faciliteze menținerea distanței fizice; 

u) spectacolele se vor desfășura fără pauze; 

18. la capitolul X „Măsuri și reguli în domeniul cinematografelor, pe perioada stării 

de alertă, pentru prevenirea răspândirii COVID-19“, paragraful 2 se modifică și va avea 

următorul cuprins: 

În funcție de situația epidemiologică generală, de particularitățile regionale și locale, 

autoritățile implicate în gestionarea prevenirii îmbolnăvirilor vor pune în aplicare următoarele 

scenarii: 

Scenariul 1 - 

a) Organizarea și desfășurarea activității în cadrul cinematografelor sunt permise cu 

participarea publicului până la 70% din capacitatea maximă a spațiului și cu purtarea măștii de 

protecție, dacă incidența cumulată la 14 zile din județ/localitate este mai mică sau egală cu 

3/1.000 de locuitori. 

b) Organizarea și desfășurarea activității în cadrul cinematografelor se pot desfășura 

cu participarea publicului până la capacitatea maximă a spațiului, dacă incidența cumulată la 

14 zile din județ/localitate este mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori și participarea este 

permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 pentru 

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

Scenariul 2 - Organizarea și desfășurarea activității cinematografelor sunt interzise 

dacă incidența cumulată în ultimele 14 zile a cazurilor din județele/localitățile unde acestea se 

află este mai mare de 3/1.000 de locuitori. 

19. la capitolul X „Măsuri și reguli în domeniul cinematografelor, pe perioada stării 

de alertă, pentru prevenirea răspândirii COVID-19“, la punctul 2 „Măsuri care privesc 

angajatorii:“, lit. k) se modifică și va avea următorul cuprins: 

k) informarea personalului angajat privind măsurile de igienă. 

20. la capitolul X „Măsuri și reguli în domeniul cinematografelor, pe perioada stării 

de alertă, pentru prevenirea răspândirii COVID-19“, la punctul 3 „Măsuri care privesc accesul 

și contactul cu publicul:“, lit. b) și c) se modifică și vor avea următorul cuprins: 

b) organizarea și desfășurarea activității în cadrul cinematografelor sunt permise cu 

participarea publicului până la 70% din capacitatea maximă a spațiului și cu purtarea măștii de 
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protecție, dacă incidența cumulată la 14 zile din județ/localitate este mai mică sau egală cu 

3/1.000 de locuitori; 

c) organizarea și desfășurarea activității în cadrul cinematografelor se pot desfășura cu 

participarea publicului până la capacitatea maximă a spațiului, dacă incidența cumulată la 14 

zile din județ/localitate este mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori și participarea este 

permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 pentru 

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

21. la capitolul X „Măsuri și reguli în domeniul cinematografelor, pe perioada stării 

de alertă, pentru prevenirea răspândirii COVID-19“, la punctul 3 „Măsuri care privesc accesul 

și contactul cu publicul:“, după lit. f) se introduce lit. f1), cu următorul cuprins: 

f1) organizatorul va asigura verificarea dovezilor medicale prezentate de către fiecare 

participant, pentru îndeplinirea condițiilor de acces prevăzute la lit. c). Minorii sunt exceptați 

de la prezentarea dovezilor medicale necesare participării la spectacol și de la verificarea în 

Registrul electronic național de vaccinare. Cei peste 5 ani vor purta mască; 

22. la capitolul X „Măsuri și reguli în domeniul cinematografelor, pe perioada stării 

de alertă, pentru prevenirea răspândirii COVID-19“, la punctul 3 „Măsuri care privesc accesul 

și contactul cu publicul:“, lit. g) se modifică și va avea următorul cuprins: 

g) obligația de a întocmi procedurile necesare referitoare la situația în care unei 

persoane sau unui grup nu i se permite accesul la eveniment în urma triajului; obligația de a 

informa și instrui angajații/voluntarii și agenții de pază cu privire la această procedură; 

23. la capitolul X „Măsuri și reguli în domeniul cinematografelor, pe perioada stării 

de alertă, pentru prevenirea răspândirii COVID-19“, la punctul 3 „Măsuri care privesc accesul 

și contactul cu publicul;“, lit. k) se abrogă. 

 

√ Legea nr. 159/2021 privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 

10/2021 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 

224/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar pentru întreprinderile 

din domeniul turismului, structuri de cazare, structuri de alimentație și agenții de turism, a 

căror activitate a fost afectată în contextul pandemiei de COVID-19, precum și privind unele 

măsuri fiscale, publicată în nr. 590 din 11 iunie 2021 

→ se aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 10 din 19 februarie 2021 pentru 

modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 224/2020 privind unele 
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măsuri pentru acordarea de sprijin financiar pentru întreprinderile din domeniul turismului, 

structuri de cazare, structuri de alimentație și agenții de turism, a căror activitate a fost 

afectată în contextul pandemiei de COVID-19, precum și privind unele măsuri fiscale, publicată 

în M.Of. nr. 186 din 24 februarie 2021, cu următoarele modificări și completări: 

1. la art. I punctul 1, titlul ordonanței de urgență se modifică și va avea următorul 

cuprins: 

Ordonanța de urgență privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar 

pentru întreprinderile din domeniul turismului, alimentației publice și organizării de 

evenimente, a căror activitate a fost afectată în contextul pandemiei de COVID-19 

2. la art. I punctul 2, alin. (1) al art. 1 se modifică și va avea următorul cuprins: 

Articolul 1 

(1) Prin prezenta ordonanță de urgență se stabilește cadrul legal cu privire la instituirea 

unei scheme de ajutor de stat privind acordarea de finanțare din fonduri publice naționale 

și/sau din fonduri externe pentru întreprinderile din domeniul turismului, alimentației publice 

și organizării de evenimente, a căror activitate a fost afectată în contextul pandemiei de 

COVID-19. 

3. la art. I punctul 3, lit. e) a alin. (3) al art. 1 se modifică și va avea următorul cuprins: 

e) beneficiari de ajutor de stat - structuri de primire turistice cu funcțiuni de cazare 

clasificate, structuri de alimentație, înregistrate în scopuri fiscale pe teritoriul României, 

agenții de turism licențiate, ghizii de turism atestați și organizatorii de evenimente, care își 

desfășoară activitatea pe teritoriul României și care primesc ajutor de stat, conform acestei 

scheme, deținute de sau organizați ca întreprinderi înființate în baza Legii societăților nr. 

31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, a Legii nr. 1/2005 privind 

organizarea și funcționarea cooperației, republicată, cu modificările ulterioare, a Ordonanței 

de urgență a Guvernului nr. 6/2011 pentru stimularea înființării și dezvoltării 

microîntreprinderilor de către întreprinzătorii debutanți în afaceri, aprobată cu modificări prin 

Legea nr. 301/2011, cu modificările și completările ulterioare, a Ordonanței de urgență a 

Guvernului nr. 44/2008 privind desfășurarea activităților economice de către persoanele fizice 

autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile familiale, aprobată cu modificări și 

completări prin Legea nr. 182/2016; 

4. la art. I, după punctul 3 se introduce punctul 31, cu următorul cuprins: 

31. la art. 1 alin. (3) lit. i), punctul 1 se modifică și va avea următorul cuprins: 
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1. în cazul unei societăți cu răspundere limitată, reglementată de Legea societăților nr. 

31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, alta decât un IMM care există 

de mai puțin de 3 ani sau, în sensul eligibilității pentru ajutor pentru finanțare de risc, un IMM 

aflat la 7 ani de la prima sa vânzare comercială care se califică pentru investiții pentru finanțare 

de risc în urma unui proces de diligență efectuat de un intermediar financiar selectat, atunci 

când mai mult de jumătate din capitalul său social subscris a dispărut din cauza pierderilor 

acumulate. Această situație survine atunci când deducerea pierderilor acumulate din rezerve 

și din toate celelalte elemente considerate în general ca făcând parte din fondurile proprii ale 

societății conduce la un rezultat negativ care depășește jumătate din capitalul social subscris. 

În sensul acestei dispoziții, «societate cu răspundere limitată» se referă în special la tipurile de 

societăți menționate în anexa I la Directiva 2013/34/UE a Parlamentului European și a 

Consiliului din 26 iunie 2013 privind situațiile financiare anuale, situațiile financiare 

consolidate și rapoartele conexe ale anumitor tipuri de întreprinderi, de modificare a 

Directivei 2006/43/CE a Parlamentului European și a Consiliului și de abrogare a Directivelor 

78/660/CEE și 83/349/CEE ale Consiliului, iar «capital social» include, dacă este cazul, orice 

capital suplimentar; 

5. la art. I punctul 5, lit. b) a alin. (2) și alin. (5) ale art. 2 se modifică și vor avea 

următorul cuprins: 

b) pentru beneficiarii care aplică regimul special pentru agențiile de turism în 

conformitate cu dispozițiile art. 311 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările 

și completările ulterioare, diferența dintre volumul facturilor emise în anul 2019 pentru 

serviciile de călătorie, inclusiv marja, și volumul facturilor emise în anul 2020 pentru serviciile 

de călătorie, inclusiv marja; 

(5) Din grantul acordat beneficiarii pot achita obligații fiscale și alte creanțe bugetare 

care se înregistrează la plată după data acordării ajutorului de stat și până la expirarea 

perioadei de 6 luni, respectiv 12 luni de la data primei plăți. 

6. la art. I punctul 6, alin. (2) al art. 3 se modifică și va avea următorul cuprins: 

(2) Beneficiarii prezentei scheme sunt agenții de turism licențiate care desfășoară 

activități conform codurilor CAEN 7911, 7912, 7990, structuri de primire turistice cu funcțiuni 

de cazare clasificate, care desfășoară activități conform codurilor CAEN 5510, 5520, 5530, 

5590, structuri de alimentație, care desfășoară activități conform codurilor CAEN 5610, 5621, 

5629, 5630, organizatorii de evenimente care desfășoară activități conform codului CAEN 
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8230 și care sunt înregistrate în scopuri fiscale pe teritoriul României, precum și ghizii de 

turism care desfășoară activități conform codului CAEN 7990. Activitățile sunt eligibile dacă 

sunt desfășurate în baza unor licențe de turism, certificate de clasificare, autorizații de 

funcționare sau atestate de ghid de turism valabile. 

7. la art. I punctul 9, alin. (2) al art. 4 se modifică și va avea următorul cuprins: 

(2) Prin schema de ajutor de stat se acordă ajutoare de stat unui număr estimat de 

74.000 de beneficiari. 

8. la art. I, după punctul 9 se introduce punctul 91, cu următorul cuprins: 

91. la art. 4, alin. (5) se modifică și va avea următorul cuprins: 

(5) Virarea efectivă a sumei care constituie grantul se face prin ordonanțare 

individuală, în contul ce cuprinde grupul de cifre 50.70, deschis de către operatorii economici 

la unitatea Trezoreriei Statului în a cărei rază teritorială își au sediul sau la care sunt luați în 

evidență fiscală, în condițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 146/2002 privind 

formarea și utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, republicată, cu modificările 

și completările ulterioare, sau în conturile deschise la bănci comerciale din România, care vor 

fi partenere în derularea schemei și vor fi selectate printr-o procedură deschisă, transparentă, 

nediscriminatorie, necondiționată și suficient promovată. Între Ministerul Economiei, 

Antreprenoriatului și Turismului și organizația/organizațiile ori instituția/instituțiile de drept 

privat selectată/selectate, denumită/denumite în continuare instituție/instituții 

parteneră/partenere, se încheie o convenție de colaborare în baza căreia se derulează măsura 

de ajutor. Instituțiile partenere selecționate au calitatea de agenție de implementare a 

ajutoarelor de stat și pot acorda din surse proprii facilități de creditare pentru societățile 

aplicante în cadrul schemei. 

9. la art. I punctul 10, art. 5 se modifică și va avea următorul cuprins: 

Articolul 5 

Beneficiarii schemei de ajutor de stat prevăzute de prezenta ordonanță de urgență au 

obligația menținerii activității pentru care au obținut finanțare pentru cel puțin 6 luni sau 12 

luni de la data primei plății, în cazul în care valoarea grantului este mai mare de echivalentul 

în lei al sumei de 200.000 euro, dacă prin acte normative nu se instituie restricții de natură a 

impune suspendarea ori întreruperea activității comerciale. Perioada de suspendare ori 

întrerupere a activității comerciale nu se ia în calcul la determinarea termenului de 6 luni, 

respectiv 12 luni de la data primei plăți. 
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10. la art. I punctul 11, alin. (1) al art. 6 se modifică și va avea următorul cuprins: 

Articolul 6 

(1) Modalitatea și data de lansare a apelului de proiecte, procedura de înscriere, 

verificare, contractare, plată și monitorizare se detaliază în procedura de implementare a 

schemei de ajutor de stat. 

11. la art. I punctul 11, lit. e) a alin. (2) al art. 6 se abrogă. 

12. la art. I, după punctul 11 se introduce punctul 111, cu următorul cuprins: 

111. la art. 7, alin. (1) se modifică și va avea următorul cuprins: 

Articolul 7 

(1) Ajutoarele de stat acordate conform prezentei scheme pot fi cumulate cu alte 

măsuri de sprijin acordate în baza secțiunii 3.1 din Comunicarea Comisiei Europene - Cadru 

temporar pentru măsuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei în contextul actualei 

epidemii de COVID-19 (2020/C 91 I/01), cu modificările și completările ulterioare, în limita 

plafonului echivalent în lei al sumei de 1.800.000 euro, precum și cu ajutoare acordate în 

temeiul altor secțiuni ale comunicării, în conformitate cu dispozițiile din secțiunile specifice 

ale acesteia cu privire la cumul. 

 

√ Legea nr. 160/2021 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 

224/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar pentru întreprinderile 

din domeniul turismului, structuri de cazare, structuri de alimentație și agenții de turism, a 

căror activitate a fost afectată în contextul pandemiei de COVID-19, precum și privind unele 

măsuri fiscale, publicată în M.Of. nr. 590 din 11 iunie 2021 

→ se aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 224 din 30 decembrie 2020 privind 

unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar pentru întreprinderile din domeniul 

turismului, structuri de cazare, structuri de alimentație și agenții de turism, a căror activitate 

a fost afectată în contextul pandemiei de COVID-19, precum și privind unele măsuri fiscale, 

publicată în M.Of. nr. 1330 din 31 decembrie 2020. 
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√ Legea nr. 162/2021 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 

197/2020 privind unele măsuri în domeniul asistenței medicale pentru prevenirea și 

combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, publicată în M.Of. nr. 590 din 11 iunie 2021 

→ se aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 197 din 18 noiembrie 2020 privind 

unele măsuri în domeniul asistenței medicale pentru prevenirea și combaterea efectelor 

pandemiei de COVID-19, publicată în M.Of. nr. 1108 din 19 noiembrie 2020. 


