INFORMARE
ACTE NORMATIVE ADOPTATE ÎN APLICAREA
LEGISLAȚIEI PRIVIND INSTITUIREA STĂRII DE ALERTĂ
25 iunie 2021
√ Ordonanța de urgență nr. 54/2021, pentru modificarea și completarea art. 230 și
349 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, publicată în M.Of. nr. 627
din 25 iunie 2021
→ Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată în M.Of. nr.
652 din 28 august 2015, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se
completează după cum urmează:
1. la art. 230, aline. (21) și (22) se modifică și vor avea următorul cuprins:
(21) În situația în care asigurații optează să beneficieze de unele servicii medicale la
furnizorii privați care încheie contracte cu casele de asigurări de sănătate, în regim de
spitalizare continuă, ambulatoriu clinic de specialitate și ambulatoriu paraclinic de
specialitate, respectivii furnizori pot solicita acestor asigurați, pe baza consimțământului
prealabil exprimat în scris, o contribuție personală pentru a acoperi diferența dintre tariful
practicat de furnizor pentru rezolvarea cazului sau, după caz, tarifele serviciilor medicale
acordate și tarifele corespondente suportate din bugetul Fondului național unic de asigurări
sociale de sănătate, astfel cum va fi stabilită această diferență prin contractul-cadru, potrivit
alin. (23).
(22) Contribuția personală pentru fiecare categorie de serviciu medical prevăzută la
alin. (21) este afișată pe pagina de internet și la sediul furnizorilor privați de servicii medicale
și se plătește de către asigurați, în mod direct sau printr-o asigurare încheiată în baza unui
contract cu o societate de asigurări.
2. la art. 230, după alin. (25) se introduce alin. (26), cu următorul cuprins:
(26) Prin excepție de la prevederile alin. (25), prevederile alin. (21)-(23) referitoare la
contribuția personală pe care o pot plăti asigurații care optează să beneficieze de unele servicii
medicale acordate de furnizorii privați care încheie contracte cu casele de asigurări de
sănătate, în ambulatoriu clinic de specialitate și ambulatoriu paraclinic de specialitate, se
aplică după 60 de zile de la data intrării în vigoare a legii bugetului de stat pe anul 2022.
3. la art. 349, alin. (2) se modifică și va avea următorul cuprins:
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(2) Asigurările voluntare de sănătate de tip complementar suportă coplata și
contribuția personală datorate de asigurat, în condițiile legii.
√ Ordinul nr. 1.019/2021 privind modificarea Procedurii de implementare a schemei
de ajutor de stat prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 224/2020 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, aprobată prin Ordinul ministrului economiei,
antreprenoriatului și turismului nr. 991/2021, publicat în M.Of. nr. 627 din 25 iunie 2021
→ Procedura de implementare a schemei de ajutor de stat prevăzute de Ordonanța de
urgență a Guvernului nr. 224/2020 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, aprobată
prin Ordinul ministrului economiei, antreprenoriatului și turismului nr. 991/2021, publicat în
M.Of. nr 594 și 594 bis din 14 iunie 2021, cu modificările ulterioare, se modifică după cum
urmează:
1. la punctul 5 subpunctul 5.2, alin. (3) se modifică și va avea următorul cuprins:
(3) Aplicația electronică aferentă celei de-a doua etape de înscriere în cadrul Schemei
va fi deschisă începând cu ora 10,00 a primei zile de înscriere, timp de 22 zile calendaristice de
la demararea înscrierii, până la ora 20,00 a ultimei zile de înscriere, cu posibilitatea de
prelungire a termenului până la epuizarea bugetului.
2. Anexa nr. 7 se modifică și se înlocuiește cu anexa care face parte integrantă din
Ordin.
Anexa nr. 7 la procedură
Anexă la Raportul privind baza de calcul al ajutorului de stat ce se acordă sub forma unor
granturi
în temeiul Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 224/2020 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 (RAPORT SINTEZĂ)
1. Date de identificare ale Beneficiarului:
Denumire
CIF
Localitate
Județ
2

2. Cifra de afaceri/Volumul de activitate raportat de Beneficiar în situațiile
financiare/raportările financiare anuale depuse la organele fiscale competente:
Total cifră de afaceri/Volum de activitate 2019
Total cifră de afaceri/Volum de activitate 2020

RON
RON

3. Baza de calcul al ajutorului de stat acordat potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului
nr. 224/2020, aprobată prin Legea nr. 160/2021, cu modificările ulterioare
1 Cifra de afaceri eligibilă/ Volum de afaceri eligibil 2019*
2 Cifra de afaceri eligibilă/Volum de afaceri eligibil 2020*
Baza de calcul conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 224/2020, aprobată
3 prin Legea nr. 160/2021, cu modificările ulterioare (1) – (2)
4 Valoare maximă grant (RON) Baza de calcul (3) x 20%

RON
RON
RON
RON

* Conform coduri CAEN menționate în Ordonanța de urgență a Guvernului nr.
224/2020, aprobată prin Legea nr. 160/2021.
Data: …..
Beneficiar
Denumire
Semnătura: L.S. ………. .
Auditor/Expert contabil
Denumire
Certificat/Nr. autorizație
Semnătura: L.S…
√ Ordonanța de urgență nr. 56/2021 pentru modificarea art. 3 din Legea nr. 61/1993
privind alocația de stat pentru copii, publicată în M.Of. nr. 628 din 25 iunie 2021
→ Articolul 3 din Legea nr. 61/1993 privind alocația de stat pentru copii, republicată
în M.Of. nr. 767 din 14 noiembrie 2012, cu modificările și completările ulterioare, se modifică
după cum urmează:
1. alin. (1) va avea următorul cuprins:
Articolul 3
(1) Începând cu drepturile aferente lunii ianuarie 2022, alocația de stat pentru copii se
stabilește în cuantum de:
a) 486 lei pentru copiii cu vârsta de până la 2 ani sau de până la 3 ani, în cazul copilului
cu handicap;
b) 243 lei pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 2 ani și 18 ani, precum și pentru tinerii
prevăzuți la art. 1 alin. (3);
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c) 486 lei pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 3 ani și 18 ani, în cazul copilului cu
handicap.
2. alin. (2) se abrogă.
3. alin. (3) va avea următorul cuprins:
(3) Începând cu drepturile aferente lunii ianuarie 2023, cuantumul alocației de stat
pentru copii se indexează anual, din oficiu, cu rata medie anuală a inflației. Rata medie anuală
a inflației este indicatorul definitiv cunoscut în anul curent pentru anul calendaristic anterior,
comunicat de Institutul Național de Statistică.
4. alin. (4), (5) și (6) se abrogă.
5. alin. (9) va avea următorul cuprins:
(9) Dacă din calculul cuantumului alocației de stat pentru copii prevăzut la alin. (3)
rezultă fracțiuni în bani, cuantumul se rotunjește la leu în favoarea beneficiarului. În situația
în care în urma indexării rezultă un cuantum mai mic decât cel acordat, atunci se menține
cuantumul în plată.
√ Hotărârea nr. 677/2021 privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 719/2020
pentru aprobarea procedurii de decontare și de plată a sumelor acordate în baza Ordonanței
de urgență a Guvernului nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaților și
angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea
coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru stimularea creșterii ocupării forței de muncă,
publicată în M.Of. nr. 628 din 25 iunie 2021
→ Hotărârea Guvernului nr. 719/2020 pentru aprobarea procedurii de decontare și
de plată a sumelor acordate în baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 132/2020 privind
măsuri de sprijin destinate salariaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice
determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru stimularea
creșterii ocupării forței de muncă, publicată în M.Of. nr. 794 din 31 august 2020, cu
completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
1. art. 1 va avea următorul cuprins:
Articolul 1
(1) Pentru decontarea sumelor pentru plata indemnizației prevăzute la art. 1 alin. (7)
din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate
salariaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea
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coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru stimularea creșterii ocupării forței de muncă,
aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 282/2020, cu modificările ulterioare,
denumită în continuare ordonanța de urgență, angajatorii depun o cerere la agențiile pentru
ocuparea forței de muncă județene, respectiv a municipiului București, în a căror rază
teritorială își au sediul social.
(2) Cererea prevăzută la alin. (1) însoțită de documentele prevăzute la art. 11 alin. (1)
din ordonanța de urgență va fi datată și semnată de reprezentantul legal.
(3) În situația prevăzută la art. 1 alin. (4) din ordonanța de urgență, angajatorul depune
la agenția pentru ocuparea forței de muncă județeană, respectiv a municipiului București, în
raza căreia își are sediul social, copii de pe toate deciziile privind reducerea timpului de lucru,
programul de lucru, modul de repartizare a acestuia pe zile și drepturile salariale aferente, din
perioada de 30 de zile calendaristice prevăzută la art. 1 alin. (3) din ordonanța de urgență,
precum și copii de pe comunicările acestora către salariat.
(4) Pentru situația prevăzută la art. 1 alin. (17) din ordonanța de urgență, din declarația
pe propria răspundere prevăzută la art. 11 alin. (1) lit. b) din ordonanța de urgență trebuie să
reiasă diminuarea cifrei de afaceri realizate în raport cu luna anterioară aplicării măsurii de
reducere a activității.
(5) Angajatorii, prin reprezentanții legali, sunt răspunzători pentru corectitudinea și
veridicitatea datelor înscrise în documentele prevăzute la art. 11 alin. (1) din ordonanța de
urgență.
(6) În situația identificării unor inadvertențe în documentele depuse potrivit
prevederilor art. 11 alin. (1) din ordonanța de urgență, precum și în situația în care
documentele depuse sunt incomplete, agențiile pentru ocuparea forței de muncă județene,
respectiv a municipiului București, în raza cărora angajatorii au sediul social, care au înregistrat
cererea prevăzută la alin. (1), solicită angajatorilor clarificări scrise și/sau prezentarea de
documente suplimentare.
(7) Plata indemnizației se face prin virament în conturile deschise de angajatori la
instituțiile de credit.
(8) Modelul cererii prevăzute la alin. (1), modelul declarației pe propria răspundere a
angajatorului, prevăzută la art. 11 alin. (1) lit. b) din ordonanța de urgență, precum și modelul
listei persoanelor, prevăzută la art. 11 alin. (1) lit. d) din ordonanța de urgență, care urmează
să beneficieze de indemnizația prevăzută la art. 1 alin. (7) din ordonanța de urgență, se aprobă
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prin ordin al ministrului muncii și protecției sociale, la propunerea Agenției Naționale pentru
Ocuparea Forței de Muncă, și se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
2. art. 2 va avea următorul cuprins:
Articolul 2
(1) În aplicarea prevederilor art. 3 alin. (1) din ordonanța de urgență, condiția pentru
acordarea indemnizației este îndeplinită, după cum urmează:
a) în cazul profesioniștilor prevăzuți la art. 3 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind
Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, precum și al persoanelor care obțin venituri
exclusiv din drepturile de autor și drepturile conexe, astfel cum sunt prevăzute de Legea nr.
8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe, republicată, cu modificările și
completările ulterioare, prin înregistrarea unei reduceri a veniturilor nete realizate în luna
pentru care se solicită indemnizația față de media veniturilor nete lunare din anul 2019,
indiferent de valoarea acesteia;
b) în cazul persoanelor care au încheiate convenții individuale de muncă potrivit Legii
nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației, republicată, cu modificările
ulterioare, prin diminuarea orelor de muncă prestate de către acestea în cadrul cooperației.
(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1) lit. a), pentru persoanele care nu au realizat
venituri în anul 2019, reducerea veniturilor realizate în luna pentru care se solicită
indemnizația se raportează la veniturile estimate în declarația unică, respectiv norma de venit
stabilit, în anul 2020.
(3) Pentru a beneficia de indemnizația prevăzută la art. 3 alin. (1) din ordonanța de
urgență, persoanele îndreptățite depun direct sau, după caz, prin cooperație, la agențiile
pentru plăți și inspecție socială județene, respectiv a municipiului București, o cerere însoțită
de copia actului de identitate și de o declarație pe propria răspundere privind îndeplinirea
condiției de acordare a indemnizației.
(4) Cererea și declarația pe propria răspundere prevăzute la alin. (3) se transmit în
format electronic sau în format letric, la agențiile pentru plăți și inspecție socială județene,
respectiv a municipiului București, în a căror rază teritorială își au sediul social, până cel târziu
în ultima zi a lunii curente pentru plata indemnizației din luna anterioară.
(5) Plata indemnizației se efectuează în cel mult 10 zile lucrătoare de la data depunerii
documentelor potrivit prevederilor alin. (4).
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(6) Modelele cererii și declarației pe propria răspundere prevăzute la alin. (3) se
stabilesc prin ordin al ministrului muncii și protecției sociale, la propunerea Agenției Naționale
pentru Plăți și Inspecție Socială, și se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
3. art. 5 va avea următorul cuprins:
Articolul 5
Pentru depunerea în format electronic a cererilor și a documentelor prevăzute la art.
1 alin. (2), art. 2 alin. (4), art. 3 alin. (2) și art. 4 alin. (3) se pot folosi modele de cereri și
formulare electronice publicate pe platforma Punctul de contact unic electronic, ale cărui
organizare și funcționare sunt reglementate prin Hotărârea Guvernului nr. 922/2010 privind
organizarea și funcționarea Punctului de contact unic electronic, sau pe platforma aici.gov.ro.
4. art. 7 se abrogă.
→ Ordinele ministrului muncii și protecției sociale prevăzute la art. 1 alin. (8) și art. 2
alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 719/2020 pentru aprobarea procedurii de decontare și
de plată a sumelor acordate în baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 132/2020 privind
măsuri de sprijin destinate salariaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice
determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru stimularea
creșterii ocupării forței de muncă, cu completările ulterioare, astfel cum este modificată prin
prezenta hotărâre, se emit în termen de 10 zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri.
√ Hotărârea nr. 678/2021 pentru modificarea anexelor nr. 2 și 3 la Hotărârea
Guvernului nr. 636/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând
cu data de 12 iunie 2021, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia
pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, publicată în M.Of. nr.
628 din 25 iunie 2021
→ intră în vigoare la data de 1 iulie 2021.
→ Anexele nr. 2 și 3 la Hotărârea Guvernului nr. 636/2021 privind prelungirea stării
de alertă pe teritoriul României începând cu data de 12 iunie 2021, precum și stabilirea
măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor
pandemiei de COVID-19, publicată în M.Of. nr. 586 din 10 iunie 2021, se modifică după cum
urmează:
1. în anexa nr. 2, art. 4 va avea următorul cuprins:
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Articolul 4
(1) În condițiile art. 5 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 55/2020, cu modificările și
completările ulterioare, este permisă participarea la una dintre activitățile prevăzute în anexa
nr. 3 art. 1 pct. 3, 4 și 11 numai a persoanelor care se află în una dintre următoarele situații:
a) sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 pentru care au trecut 10 zile de la
finalizarea schemei complete de vaccinare;
b) prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR nu mai vechi de 72 de ore;
c) prezintă rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid nu mai vechi de 24 de
ore;
d) se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 90-a zi ulterioară confirmării infectării
cu SARS-CoV-2.
(2) În condițiile art. 5 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 55/2020, cu modificările și
completările ulterioare, este permisă participarea la una dintre activitățile prevăzute în anexa
nr. 3 art. 1 pct. 5 numai a persoanelor care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2
pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare.
(3) Persoanele fizice sunt obligate să facă dovada situațiilor prevăzute la alin. (1) și (2)
prin prezentarea documentelor pe suport hârtie sau în format electronic.
2. în anexa nr. 3, la art. 1, punctele 3-5 vor avea următorul cuprins:
3. în spațiile deschise, competițiile sportive se pot desfășura pe teritoriul României cu
participarea spectatorilor până la 50% din capacitatea maximă a spațiului. 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, respectiv persoanele care se
află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 90-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul
SARS-CoV-2, în condițiile stabilite prin ordinul comun al ministrului tineretului și 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;
4. în spațiile închise, competițiile sportive se pot desfășura pe teritoriul României cu
participarea spectatorilor până la 50% din capacitatea maximă a spațiului. Participarea este
permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 pentru
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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, respectiv persoanele care se
află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 90-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul
SARS-CoV-2, în condițiile stabilite prin ordinul comun al ministrului tineretului și 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;
5. competițiile sportive se pot desfășura pe teritoriul României cu participarea
spectatorilor peste 50% din capacitatea maximă a spațiului și până la capacitatea maximă a
spațiului. 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, în condițiile stabilite prin ordinul comun al ministrului tineretului și 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;
3. în anexa nr. 3, la art. 1, punctul 10 se abrogă.
4. în anexa nr. 3, la art. 1, punctele 11, 12, 16 -18 și 21 -24 vor avea următorul cuprins:
11. în condițiile pct. 8, la nivelul județelor/localităților unde incidența cumulată la 14
zile este mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori, organizarea și desfășurarea spectacolelor
de tipul drive-in sunt permise numai dacă ocupanții unui autovehicul sunt membrii aceleiași
familii sau reprezintă grupuri de până la 4 persoane, iar organizarea și desfășurarea în aer liber
a spectacolelor, concertelor, festivalurilor publice și private sau a altor evenimente culturale
sunt permise numai cu participarea a cel mult 2.500 de spectatori, cu asigurarea unei
suprafețe de 2 mp pentru fiecare persoană, precum și cu purtarea măștii de protecție.
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, respectiv
persoanele care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 90-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.

Activitățile

sunt

interzise
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nivelul
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județelor/localităților unde incidența cumulată la 14 zile este mai mare de 3/1.000 de
locuitori;
12. în condițiile pct. 8, la nivelul județelor/localităților unde incidența cumulată la 14
zile este mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori, organizarea și desfășurarea în aer liber a
spectacolelor, concertelor, festivalurilor publice și private sau a altor evenimente culturale
sunt permise cu participarea unui număr mai mare de 2.500 de spectatori, cu asigurarea unei
suprafețe de 1 mp pentru fiecare persoană, precum și cu purtarea măștii de protecție.
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, 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. Activitățile sunt interzise la nivelul județelor/localităților unde incidența cumulată
la 14 zile este mai mare de 3/1.000 de locuitori;
16. se interzic activitățile recreative și sportive desfășurate în aer liber, cu excepția
celor care se desfășoară cu participarea a cel mult 30 de persoane care nu locuiesc împreună,
stabilite prin ordin comun al ministrului sănătății, după caz, cu ministrul tineretului și sportului,
ministrul mediului, apelor și pădurilor sau ministrul agriculturii și dezvoltării rurale;
17. se permite organizarea de evenimente private (nunți, botezuri, mese festive etc.),
cum ar fi, fără a se limita la acestea, în saloane, cămine culturale, restaurante, baruri, cafenele,
săli/corturi de evenimente, cu un număr de participanți de maximum 150 de persoane în
exterior sau de maximum 100 de persoane în interior în județele/localitățile unde incidența
cumulată la 14 zile este mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori și este interzisă la depășirea
incidenței de 3/1.000 de locuitori. La stabilirea numărului de persoane în exterior și/sau în
interior nu sunt luate în calcul persoanele care au vârsta mai mică de 16 ani;
18. în condițiile pct. 17 se permite organizarea de evenimente private (nunți, botezuri),
cum ar fi, fără a se limita la acestea, în saloane, cămine culturale, restaurante, baruri, cafenele,
săli/corturi de evenimente, cu un număr de participanți de maximum 300 de persoane în
interior și cu asigurarea unei suprafețe de 2 mp pentru fiecare persoană în județele/localitățile
unde 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
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
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certificat al unui test antigen rapid nu mai vechi de 24 de ore, respectiv persoanele care se
află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 90-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul
SARS-CoV-2;
21. 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 150 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, dacă incidența cumulată la 14 zile în județ/localitate este mai mică sau
egală cu 3/1.000 de locuitori;
22. în condițiile pct. 21 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 150 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;
23. se permite organizarea de conferințe cu un număr de participanți de maximum 150
de persoane în interior, 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, dacă incidența cumulată la 14 zile în județ/localitate este mai mică sau
egală cu 3/1.000 de locuitori;
24. în condițiile pct. 23 se permite organizarea de conferințe cu un număr de
participanți mai mare de 150 de persoane în interior, cu asigurarea unei suprafețe de 2 mp
pentru fiecare persoană, dacă toate persoanele sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV2 pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare;
5. în anexa nr. 3, la art. 2 alin. (1), punctul 1 se abrogă.
6. în anexa nr. 3, la art. 5, punctul 3 se abrogă.
7. în anexa nr. 3, art. 6 va avea următorul cuprins:
Articolul 6
În condițiile art. 5 alin. (3) lit. f) din Legea nr. 55/2020, cu modificările și completările
ulterioare, se stabilesc următoarele măsuri:
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1. 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 capacitatea maximă a spațiului și în intervalul orar 5,00-2,00 în
județele/localitățile unde incidența cumulată la 14 zile este mai mică sau egală cu 3/1.000 de
locuitori și este interzisă la depășirea incidenței de 3/1.000 de locuitori;
2. activitatea restaurantelor și a cafenelelor din interiorul hotelurilor, pensiunilor sau
altor unități de cazare, precum și la terasele acestora este permisă până la capacitatea maximă
a spațiului și în intervalul orar 5,00-2,00, în județele/localitățile unde incidența cumulată la 14
zile este mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori, și doar pentru persoanele cazate în cadrul
acestor unități, în județele/localitățile unde este depășită incidența de 3/1.000 de locuitori în
ultimele 14 zile;
3. măsurile prevăzute la pct. 1 și 2 se aplică și operatorilor economici care desfășoară
activități în spațiile publice închise care au un acoperiș, plafon sau tavan și care sunt delimitate
de cel puțin 2 pereți, indiferent de natura acestora sau de caracterul temporar sau permanent;
4. în situația în care activitatea operatorilor economici prevăzuți la pct. 1 și 2 este
restricționată sau închisă se permit prepararea hranei și comercializarea produselor
alimentare și băuturilor alcoolice și nealcoolice care nu se consumă în spațiile respective;
5. operatorii economici prevăzuți la pct. 1 și 2 vor respecta obligațiile stabilite prin
ordin al ministrului sănătății și al ministrului economiei, antreprenoriatului și turismului, emis
în temeiul art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările și completările ulterioare;
6. prepararea, comercializarea și consumul produselor alimentare și băuturilor
alcoolice și nealcoolice sunt permise în spațiile special destinate dispuse în exteriorul clădirilor,
în aer liber, cu excepția celor prevăzute la pct. 3, cu asigurarea unei distanțe de minimum 2
metri între mese și participarea a maximum 6 persoane la o masă, dacă sunt din familii diferite,
și cu respectarea măsurilor de protecție sanitară stabilite prin ordin comun al ministrului
sănătății, al ministrului economiei, antreprenoriatului și turismului și al președintelui
Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor, emis în temeiul art.
71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările și completările ulterioare;
7. activitatea în baruri, cluburi și discoteci este permisă fără a depăși 70% din
capacitatea maximă a spațiului și în intervalul orar 5,00-2,00 în județele/localitățile unde
incidența cumulată la 14 zile este mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori, dacă toate
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persoanele sunt vaccinate împotriva virusului SARSCoV2 pentru care au trecut 10 zile de la
finalizarea schemei complete de vaccinare. Activitățile sunt interzise la nivelul
județelor/localităților unde incidența cumulată la 14 zile este mai mare de 3/1.000 de
locuitori.
8. în anexa nr. 3, la art. 9, punctul 3 va avea următorul cuprins:
3. activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfășoară activitatea în spații
închise în domeniul sălilor de sport și/sau fitness este permisă până la capacitatea maximă a
spațiului în județele/localitățile unde incidența cumulată la 14 zile este mai mică sau egală cu
3/1.000 de locuitori, cu asigurarea unei suprafețe de minimum 7 mp pentru fiecare persoană;
9. în anexa nr. 3, la art. 9, punctul 4 se abrogă.
10. în anexa nr. 3, la art. 9, punctele 5, 13 și 14 vor avea următorul cuprins:
5. activitatea cu publicul a operatorilor economici licențiați în domeniul jocurilor de
noroc este permisă până la capacitatea maximă a spațiului în județele/localitățile unde
incidența cumulată la 14 zile este mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori și este interzisă
la depășirea incidenței de 3/1.000 de locuitori;
13. activitatea operatorilor economici care administrează locuri de joacă pentru copii
în spații închise este permisă fără a depăși 70% din capacitatea maximă a spațiului și în
intervalul orar 5,00-24,00, cu condiția ca însoțitorii copiilor să fie vaccinați împotriva virusului
SARS-CoV-2 și să fi trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare sau se află în
perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 90-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARSCoV-2;
14. activitatea operatorilor economici care administrează săli de jocuri este permisă
fără a depăși 70% din capacitatea maximă a spațiului și în intervalul orar 5,00-2,00 în
județele/localitățile unde incidența cumulată la 14 zile este mai mică sau egală cu 3/1.000 de
locuitori, dacă toate persoanele sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 pentru care au
trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare.
11. în anexa nr. 3, art. 11 va avea următorul cuprins:
Articolul 11
În condițiile art. 5 alin. (3) lit. f) din Legea nr. 55/2020, cu modificările și completările
ulterioare, activitatea piețelor agroalimentare, inclusiv a piețelor volante, a târgurilor,
bâlciurilor și a talciocurilor, definite potrivit art. 7 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr.
348/2004 privind exercitarea comerțului cu produse și servicii de piață în unele zone publice,
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cu modificările și completările ulterioare, se desfășoară 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 protecției sociale.
12. în anexa nr. 3, la art. 14, alin. (15) va avea următorul cuprins:
(15) Măsura prevăzută la art. 6 pct. 5 se pune în aplicare de către Ministerul Sănătății,
Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului și Autoritatea Națională Sanitară
Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor. Respectarea aplicării măsurilor prevăzute la art. 6
se urmărește de către Ministerul Muncii și Protecției Sociale și Ministerul Afacerilor Interne.
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