INFORMARE
ACTE NORMATIVE ADOPTATE ÎN APLICAREA
LEGISLAȚIEI PRIVIND INSTITUIREA STĂRII DE ALERTĂ
9 iulie 2021
√ Ordinul nr. 595/2021 privind aprobarea modelului cererii și al declarației pe propria
răspundere pentru solicitarea indemnizației prevăzute de art. 3 din Ordonanța 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. 681
din 9 iulie 2021
→ se aprobă modelul cererii și al declarației pe propria răspundere pentru
profesioniștii definiți la art. 3 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată,
cu modificările ulterioare, care urmează să beneficieze de plata indemnizației prevăzute la art.
3 din Ordonanța 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,
aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 282/2020, cu modificările și completările
ulterioare,
→ se aprobă modelul cererii și al declarației pe propria răspundere pentru persoanele
care au încheiate convenții individuale de muncă în baza Legii nr. 1/2005 privind organizarea
și funcționarea cooperației, republicată, cu modificările ulterioare, care urmează să
beneficieze de plata indemnizației prevăzute la art. 3 din Ordonanța de urgență a Guvernului
nr. 132/2020, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 282/2020, cu modificările și
completările ulterioare.
→ solicitarea indemnizației și plata acesteia către persoană se realizează prin
societatea cooperativă cu care persoanele au încheiate convenții individuale de muncă.
→ se aprobă modelul cererii și al declarației pe propria răspundere pentru persoanele
fizice care obțin venituri exclusiv din drepturile de autor și drepturile conexe, astfel cum sunt
reglementate de Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile conexe, republicată,
cu modificările și completările ulterioare, care urmează să beneficieze de plata indemnizației
prevăzute la art. 3 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 132/2020 privind măsuri de
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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, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 282/2020, cu modificările
și completările ulterioare.
→ formularele prevăzute în anexe se utilizează pentru solicitarea drepturilor începând
cu cele aferente lunii iunie 2021.
→ la data intrării în vigoare a Ordinului se abrogă Ordinul ministrului muncii și
protecției sociale nr. 1.340/2020 privind aprobarea modelului cererii și al declarației pe
propria răspundere pentru solicitarea indemnizației prevăzute de art. 3 din Ordonanța 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,
publicat în M.Of. nr. 844/2020.
§ Anexa nr. 1 - Modelul cererii și al declarației pe propria răspundere pentru
profesioniștii definiți la art. 3 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată,
cu modificările ulterioare, care urmează să beneficieze de plata indemnizației prevăzute la
art. 3 din Ordonanța 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, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 282/2020, cu
modificările și completările ulterioare
CERERE
Către
AGENȚIA

PENTRU

PLĂȚI

ȘI

INSPECȚIE

SOCIALĂ

A

JUDEȚULUI

……………………/MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
Subsemnatul, ............................., în calitate de ......................................
alte

detalii/situații

……………...................................................................................................................................…
……..,
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(Se vor înscrie calitatea solicitantului, conform prevederilor Codului civil, nr. și data
autorizației de funcționare sau tipul, nr. și data documentului care atestă profesia sau a
documentului/contractului în baza căruia își desfășoară activitatea.)
în cadrul .....................................(denumirea completă)................................, CUI/CIF
….......………., cod CAEN ………,
cu domiciliul/sediul în localitatea .................……., str. ................ nr. …...., județul
............./municipiul București, sectorul …., identificat cu CI/BI seria ..... nr. ......, CNP ...............,
telefon ............, e-mail ........................, în conformitate cu prevederile art. 3 din Ordonanța 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,
aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 282/2020, cu modificările și completările
ulterioare, vă solicit acordarea indemnizației pentru perioada ..................... .
Solicit plata în contul ................, al cărui titular sunt, deschis la Banca .................. .
Atașez:
– declarația pe propria răspundere;
– copie după actul de identitate;
– copie după extrasul de cont (deschis în calitatea menționată, pentru care solicit
indemnizația).
Data ..................
Numele și prenumele (în clar) ...........................
Semnătura .........................
DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE
Către
AGENȚIA PENTRU PLĂȚI ȘI INSPECȚIE SOCIALĂ A JUDEȚULUI ……………../MUNICIPIULUI
BUCUREȘTI
Subsemnatul/a, ......................, cu domiciliul/sediul în localitatea ........................., str.
............................ nr. ............, județul ........................../municipiul București, sectorul .........,
identificat(ă) cu CI/BI seria ........ nr. .........., CNP ............., telefon .........., e-mail .................,
cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal cu privire la falsul în declarații, declar pe
propria răspundere următoarele:
3

1. în anul 2019 media încasărilor brute lunare a fost de ............. lei;
2. veniturile estimate în declarația unică, respectiv norma de venit stabilit în anul 2020
sunt/este de …………………… lei;
3. în perioada stării de urgență/stării de alertă am beneficiat de indemnizația
prevăzută de art. XV alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2020 pentru
modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în
domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea
coronavirusului SARS-CoV-2, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 59/2020, în
cuantum de .......... lei;
4. realizez activitate din luna ............., obținând încasări brute de ............... lei (medie
lunară).
În aceste condiții, declar că în luna .............., pentru care solicit indemnizația, încasările
brute obținute sunt de ............... lei.
Data ...............
Numele și prenumele (în clar)...................
Semnătura .......................
§ Anexa nr. 2 - Modelul cererii și al declarației pe propria răspundere pentru
persoanele care au încheiate convenții individuale de muncă în baza Legii nr. 1/2005 privind
organizarea și funcționarea cooperației, republicată, cu modificările ulterioare, care
urmează să beneficieze de plata indemnizației prevăzute la art. 3 din Ordonanța 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, aprobată cu modificări și
completări prin Legea nr. 282/2020, cu modificările și completările ulterioare
Societatea Cooperativă ..........................
(felul și denumirea)
Adresa sediului social ....................................
(doar localitatea)
Județul .............................
CUI ................................
CAEN ..........................
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Cont bancar nr. ........................
Telefon ...................
E-mail ............................
CERERE
Către
AGENȚIA PENTRU PLĂȚI ȘI INSPECȚIE SOCIALĂ A JUDEȚULUI ………………/MUNICIPIULUI
BUCUREȘTI
Subsemnatul/a, ......................., în calitate de administrator/reprezentant legal al
............................., cu sediul social în localitatea .........................., str. ......................... nr. ......,
județul ......................./sectorul ..........., identificat(ă) cu CI/BI seria ...... nr. ............, CNP
......................, în conformitate cu prevederile art. 3 din Ordonanța de urgență a Guvernului
nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaților și angajatorilor în contextul
situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARSCoV-2, precum și
pentru stimularea creșterii ocupării forței de muncă, aprobată cu modificări și completări prin
Legea nr. 282/2020, cu modificările și completările ulterioare, vă solicit acordarea
indemnizației pentru un număr de ............. persoane, în sumă totală de ..............lei (brut),
pentru perioada ................ .
Plata se efectuează în contul societății cooperative nr. ............... deschis la Banca
................. .
Anexez:
– declarația pe propria răspundere;
– lista persoanelor care urmează să beneficieze de indemnizație.
Data ...................
Nume și prenume (în clar) ...........................
(administrator/reprezentant legal)
Semnătura .........................
Societatea Cooperativă ...............................
(felul și denumirea)
Adresa sediului social ..............................................
(doar localitatea)
Județul ...............................
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CUI ........................................
CAEN ...........................
Cont bancar nr. ..........................
Telefon ...................
E-mail ......................
DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE
Către
AGENȚIA PENTRU PLĂȚI ȘI INSPECȚIE SOCIALĂ A JUDEȚULUI ……………../MUNICIPIULUI
BUCUREȘTI
Subsemnatul/a, ........................., în calitate de administrator/reprezentant legal al
.............................., cu sediul social în localitatea ..................., str. .......................... nr. ...........,
județul/sectorul ................., identificat(ă) cu CI/BI seria ........ nr. ........., CNP ........................,
cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal cu privire la falsul în declarații, declar pe
propria răspundere:
[] societatea nu se află în una dintre situațiile prevăzute la art. 7 alin. (1) lit. b) și c) din
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 132/2020, aprobată cu modificări și completări prin
Legea nr. 282/2020, cu modificările și completările ulterioare;
[] pentru persoanele pentru care se solicită indemnizația, societatea nu se află în una
dintre situațiile prevăzute la art. 7 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.
132/2020, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 282/2020, cu modificările și
completările ulterioare;
[] pentru persoanele menționate în listă, am redus timpul de muncă ca urmare a
situațiilor prevăzute de art. 1 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 132/2020,
aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 282/2020, cu modificările și completările
ulterioare;
[] datele din lista prezentată sunt corecte.
Data …………..
Nume și prenume (în clar) ……………....................……..
(administrator/reprezentant legal)
Semnătura …………………….
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LISTA
persoanelor care urmează să beneficieze de indemnizația acordată în baza art. 3 din
Ordonanța 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,
aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 282/2020, cu modificările și completările
ulterioare

Nr. crt.
1.
2.
....

Numele și
prenumele

Numărul și data
convenției
Luna pentru
individuale de care se solicită
Cuantumul brut al
CNP
muncă
indemnizația indemnizației (lei)1

TOTAL
Data …………..

...............*)

Nume și prenume (în clar) .........................
Administrator/Reprezentant legal
Semnătura .......................
^1

41,5% din câștigul salarial mediu brut prevăzut de Legea bugetului asigurărilor

sociale de stat pe anul 2020 nr. 6/2020, cu modificările și completările ulterioare.
*) Total sumă ce va fi plătită de agenția pentru plăți și inspecție socială.
§ Anexa nr. 3 - Modelul cererii și al declarației pe propria răspundere pentru
persoanele fizice care obțin venituri exclusiv din drepturile de autor și drepturile conexe,
astfel cum sunt reglementate de Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor și drepturile
conexe, republicată, cu modificările și completările ulterioare, care urmează să beneficieze
de plata indemnizației prevăzute la art. 3 din Ordonanța 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, aprobată cu modificări și completări prin Legea
nr. 282/2020, cu modificările și completările ulterioare
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CERERE
Către
AGENȚIA

PENTRU

PLĂȚI

ȘI

INSPECȚIE

SOCIALĂ

A

JUDEȚULUI

…………………………/MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
Subsemnatul, ............., cu domiciliul/sediul în localitatea ....................., str. .................
nr. .........., județul .........../municipiul București, sectorul ......., identificat cu CI/BI seria ...... nr.
......., CNP ............, telefon .........., e-mail ............., în conformitate cu prevederile art. 3 din
Ordonanța 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,
aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 282/2020, cu modificările și completările
ulterioare, vă solicit acordarea indemnizației pentru perioada ............. .
Solicit plata în contul ....................., al cărui titular sunt, deschis la Banca
........................... .
Atașez:
– declarația pe propria răspundere;
– copie după actul de identitate;
– copie după extrasul de cont (deschis în calitatea menționată, pentru care solicit
indemnizația).
Data ................
Numele și prenumele (în clar) ..............................
Semnătura .........................
DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE
Către
AGENȚIA

PENTRU

PLĂȚI

ȘI

INSPECȚIE

SOCIALĂ

A

JUDEȚULUI

.................../MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
Subsemnatul/a, ..............., cu domiciliul/sediul în localitatea ................., str.
.................. nr ......., județul ...................../municipiul București, sectorul ......, identificat(ă) cu
CI/BI seria ..... nr. .............., CNP .................., telefon .................., e-mail ................., cunoscând
prevederile art. 326 din Codul penal cu privire la falsul în declarații, declar pe propria
răspundere următoarele:
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1. în anul 2019 media încasărilor brute obținute exclusiv din drepturi de autor lunare
a fost de ............... lei;
2. veniturile estimate în declarația unică, respectiv norma de venit stabilit în anul 2020
sunt/este de ........................ lei;
3. în perioada stării de urgență/stării de alertă am beneficiat de indemnizația
prevăzută de art. XV alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2020 pentru
modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru stabilirea unor măsuri în
domeniul protecției sociale în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea
coronavirusului SARS-CoV-2, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 59/2020, în
cuantum de ............... lei;
4. realizez activitate din luna ..............., obținând încasări brute de ............ lei (medie
lunară) exclusiv din drepturi de autor, neîncasând și sume din alte tipuri de activități.
În aceste condiții declar că în luna ....................., pentru care solicit indemnizația,
încasările brute obținute exclusiv din drepturi de autor sunt de ................ lei.
Data .................
Numele și prenumele (în clar) ...................
Semnătura ............................
√ Hotărârea nr. 730/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României
începând cu data de 12 iulie 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. 682 din 9 iulie 2021
→ începând cu data de 12 iulie 2021 se prelungește cu 30 de zile starea de alertă pe
întreg teritoriul țării
→ pe durata stării de alertă, măsurile de prevenire și control ale infecțiilor cu
coronavirusul SARS-CoV-2, condițiile concrete de aplicare și destinatarii acestor măsuri,
precum și instituțiile și autoritățile publice care pun în aplicare sau urmăresc respectarea
aplicării măsurilor pe durata stării de alertă sunt prevăzute în:
a) anexa nr. 1 - „Măsuri pentru creșterea capacității de răspuns“;
b) anexa nr. 2 - „Măsuri pentru asigurarea rezilienței comunităților“;
c) anexa nr. 3 - „Măsuri pentru diminuarea impactului tipului de risc“.
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→ în aplicarea dispozițiilor art. 71 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 11/2020
privind stocurile de urgență medicală, precum și unele măsuri aferente instituirii carantinei,
aprobată cu completări prin Legea nr. 20/2020, cu modificările și completările ulterioare, și
ale Hotărârii Guvernului nr. 557/2016 privind managementul tipurilor de risc, secretarul de
stat, șef al Departamentului pentru Situații de Urgență din cadrul Ministerului Afacerilor
Interne, dispune, în colaborare cu Ministerul Sănătății, prin ordin al comandantului acțiunii,
măsurile necesare prevenirii și combaterii infecțiilor cu coronavirusul SARS-CoV-2, în cadrul
acțiunilor de răspuns la nivel național.
→ regimul contravențional aplicabil pentru nerespectarea măsurilor prevăzute în
anexele nr. 1-3 este cel stabilit la art. 64-70 din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru
prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările și completările
ulterioare.
→ actele emise pentru punerea în executare a Hotărârii Guvernului nr. 394/2020,
aprobată cu modificări și completări prin Hotărârea Parlamentului României nr. 5/2020, cu
modificările și completările ulterioare, a Hotărârii Guvernului nr. 476/2020, cu modificările și
completările ulterioare, a Hotărârii Guvernului nr. 553/2020, cu modificările și completările
ulterioare, a Hotărârii Guvernului nr. 668/2020, cu modificările și completările ulterioare, a
Hotărârii Guvernului nr. 782/2020, cu modificările și completările ulterioare, a Hotărârii
Guvernului nr. 856/2020, cu modificările și completările ulterioare, a Hotărârii Guvernului nr.
967/2020, cu modificările și completările ulterioare, a Hotărârii Guvernului nr. 1.065/2020, a
Hotărârii Guvernului nr. 3/2021, a Hotărârii Guvernului nr. 35/2021, a Hotărârii Guvernului nr.
293/2021, cu modificările și completările ulterioare, a Hotărârii Guvernului nr. 432/2021, a
Hotărârii Guvernului nr. 531/2021, cu modificările și completările ulterioare, și a Hotărârii
Guvernului nr. 636/2021, cu modificările ulterioare, își mențin aplicabilitatea în măsura în care
dispozițiile acestora nu contravin măsurilor stabilite în anexele nr. 1-3.
§ Anexa nr. 1 - MĂSURI din 8 iulie 2021 pentru creșterea capacității de răspuns
→ în condițiile art. 5 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru
prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările și completările
ulterioare, se stabilesc următoarele măsuri:
1. coordonarea operațională a serviciilor publice de ambulanță și a serviciilor voluntare
pentru situații de urgență, în condițiile art. 54 și 55 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.
70/2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul
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situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru
prelungirea unor termene, pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul
fiscal, a Legii educației naționale nr. 1/2011, precum și a altor acte normative, aprobată cu
modificări și completări prin Legea nr. 179/2020, cu modificările și completările ulterioare.
Măsura se pune în aplicare de către unitățile teritoriale pentru situații de urgență, respectiv
de către inspectoratele pentru situații de urgență.
2. coordonarea operațională a poliției locale, în condițiile art. 50-521 din Ordonanța de
urgență a Guvernului nr. 70/2020, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.
179/2020, cu modificările și completările ulterioare. Măsura se pune în aplicare de către
Poliția Română, prin inspectoratele de poliție județene/Direcția Generală de Poliție a
Municipiului București.
→ în condițiile art. 5 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 55/2020, cu modificările și completările
ulterioare, se stabilesc următoarele măsuri:
1. se instituie obligația de a asigura măsurile de continuitate a activității centrelor
rezidențiale de îngrijire și asistență a persoanelor vârstnice, centrelor rezidențiale pentru copii
și adulți, cu și fără dizabilități, precum și pentru alte categorii vulnerabile și de a stabili
programul de lucru al angajaților, potrivit art. 19 din Legea nr. 55/2020, cu modificările și
completările ulterioare, cu avizul direcțiilor de sănătate publică județene, respectiv a
municipiului București;
2. furnizorii de servicii sociale își organizează programul în centrele rezidențiale în
funcție de contextul epidemiologic existent la nivel local și cu respectarea normelor în vigoare
privind legislația în domeniul muncii. Activitatea la nivelul acestor servicii va fi organizată și
desfășurată cu respectarea normelor de prevenire a răspândirii virusului SARS-CoV-2 instituite
de autoritățile competente. Respectarea aplicării măsurilor se urmărește de către Ministerul
Muncii și Protecției Sociale.
→ în condițiile art. 5 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 55/2020, cu modificările și completările
ulterioare, se stabilește desfășurarea în regim permanent a activității tuturor centrelor
operative pentru situații de urgență cu activitate temporară, precum și a activității Centrului
Național de Coordonare și Conducere a Intervenției și a centrelor județene/al municipiului
București de coordonare și conducere a intervenției. Măsura se pune în aplicare de către
instituțiile la nivelul cărora sunt organizate centrele operative pentru situații de urgență,
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respectiv centrele de coordonare și conducere a intervenției. Respectarea aplicării acestei
măsuri se urmărește de către Ministerul Afacerilor Interne.
§ Anexa nr. 2 – MĂSURI din 8 iulie 2021 pentru asigurarea rezilienței comunităților
→ în condițiile art. 5 alin. (2) lit. d) și ale art. 13 lit. a) din Legea nr. 55/2020 privind
unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu
modificările și completările ulterioare, în spațiile publice, piețe, târguri, bâlciuri, talciocuri,
stații pentru transportul în comun, spațiile comerciale, mijloacele de transport în comun și la
locul de muncă se poate institui obligativitatea purtării măștii de protecție, astfel încât să
acopere nasul și gura, în condițiile stabilite prin ordinul comun al ministrului sănătății și al
ministrului afacerilor interne, emis în temeiul art. 13 și al art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020,
cu modificările și completările ulterioare, sau în alte zone cu potențial de aglomerare stabilite
prin hotărâre a comitetului județean/al municipiului București pentru situații de urgență.
Respectarea aplicării măsurilor se urmărește de către Ministerul Sănătății și Ministerul
Afacerilor Interne.
→ se pot institui izolarea și carantina persoanelor în condițiile art. 7, 8 și 11 din Legea
nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătății publice în situații de risc
epidemiologic și biologic, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
→ în aplicarea prevederilor art. 5 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 55/2020, cu modificările
și completările ulterioare, direcțiile de sănătate publică județene, respectiv a municipiului
București asigură testarea săptămânală a personalului de îngrijire și asistență, a personalului
de specialitate și auxiliar care își desfășoară activitatea în centrele rezidențiale de îngrijire și
asistență a persoanelor vârstnice, în centrele rezidențiale pentru copii și adulți, cu și fără
dizabilități, precum și pentru alte categorii vulnerabile. Măsura se pune în aplicare de către
Ministerul Sănătății. Respectarea aplicării măsurilor se urmărește de către Ministerul Sănătății
și Ministerul Afacerilor Interne.
→ 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 10 numai persoanelor care se află în una dintre următoarele situații:
a) sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și au trecut 10 zile de la finalizarea
schemei complete de vaccinare;
b) prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV2 nu mai vechi de 72 de ore;
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c) prezintă rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecția cu
virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 24 de ore;
d) se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării
cu SARS-CoV-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 persoanelor care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au
trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare. Persoanele fizice sunt obligate
să facă dovada prin prezentarea documentelor pe suport hârtie sau în format electronic.
Respectarea aplicării măsurilor se urmărește de către Ministerul Sănătății și Ministerul
Afacerilor Interne.
§ Anexa nr. 3 – MĂSURI din 8 iulie 2021 pentru diminuarea impactului tipului de risc
Articolul 1
În condițiile art. 5 alin. (3) lit. a) din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru
prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările și completările
ulterioare, se stabilesc următoarele măsuri:
1. pentru prevenirea răspândirii infecțiilor cu virusul SARSCoV-2 sunt interzise
organizarea și desfășurarea de mitinguri, demonstrații, procesiuni, concerte sau alte tipuri de
întruniri în spații deschise, precum și a întrunirilor de natura activităților culturale, științifice,
artistice, sportive sau de divertisment în spații închise, cu excepția celor organizate și
desfășurate potrivit pct. 2-27;
2. activitățile de pregătire fizică în cadrul structurilor și bazelor sportive, definite
conform Legii educației fizice și sportului nr. 69/2000, cu modificările și completările
ulterioare, constând în cantonamente, antrenamente și competiții sportive organizate pe
teritoriul României, pot fi desfășurate numai 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 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 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
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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 24 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 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 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 24 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 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 și 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;
6. în condițiile pct. 2 se permite desfășurarea de către sportivii profesioniști, legitimați
și/sau de performanță a activităților de pregătire fizică în bazine acoperite sau aflate în aer
liber, iar activitățile de pregătire fizică în spații închise sunt permise 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;
7. activitățile instituțiilor muzeale, bibliotecilor, librăriilor, cinematografelor,
studiourilor de producție de film și audiovizuală, instituțiilor de spectacole și/sau concerte,
școlilor populare, de artă și de meserii, precum și evenimentele culturale în aer liber se pot
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desfășura numai 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;
8. în condițiile pct. 7, organizarea și desfășurarea activității în cadrul cinematografelor,
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 în județ/localitate este mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori, și sunt interzise la
depășirea incidenței de 3/1.000 de locuitori;
9. în condițiile pct. 7, organizarea și desfășurarea activității instituțiilor publice sau
private de cultură care administrează spații special destinate activităților cultural artistice în
aer liber se pot realiza cu participarea a cel mult 1.000 de persoane pe scaune, cu asigurarea
unei suprafețe minime de 4 mp pentru fiecare persoană și cu respectarea normelor de
protecție sanitară;
10. în condițiile pct. 7, 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 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 24 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. Activitățile sunt interzise la nivelul județelor/localităților unde
incidența cumulată la 14 zile este mai mare de 3/1.000 de locuitori;
11. în condițiile pct. 7, 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
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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 și 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;
12. activitatea cultelor religioase, inclusiv slujbele și rugăciunile colective, se
desfășoară în interiorul și/sau în afara lăcașurilor de cult, cu respectarea regulilor de protecție
sanitară, stabilite prin ordinul comun al ministrului sănătății și al ministrului afacerilor interne,
emis în temeiul art. 45 și al art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările și
completările ulterioare;
13. în condițiile pct. 12, pentru prevenirea răspândirii infecțiilor cu virusul SARS-CoV2, organizarea de procesiuni și/sau pelerinaje religioase este permisă numai cu respectarea
regulilor de protecție sanitară, stabilite prin ordinul comun al ministrului sănătății și al
Secretariatului de Stat pentru Culte;
14. 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;
15. 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;
16. în condițiile pct. 15 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
16

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 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 24 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;
17. în condițiile pct. 15 se permite organizarea de evenimente private (nunți, botezuri)
până la capacitatea maximă a spațiului în exterior 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 2 mp pentru fiecare persoană, dacă toate persoanele sunt vaccinate
împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei
complete de vaccinare, 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 24 de ore sau se află în
perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARSCoV-2;
18. în condițiile pct. 15 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, până la capacitatea maximă a spațiului în interior 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 2 mp pentru fiecare persoană, dacă toate
persoanele sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de
la finalizarea schemei complete de vaccinare;
19. în condițiile pct. 15 se permite organizarea de evenimente private aferente meselor
festive, cum ar fi, fără a se limita la acestea, în saloane, cămine culturale, restaurante, baruri,
cafenele, săli/corturi de evenimente, până la capacitatea maximă a spațiului în exterior sau în
interior 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 2 mp pentru fiecare persoană,
dacă toate persoanele sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut
10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare;
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20. 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;
21. în condițiile pct. 20 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 și pentru care au trecut
10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare;
22. 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;
23. în condițiile pct. 22 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 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare;
24. se permit organizarea și desfășurarea de către instituțiile cu atribuții în domeniul
apărării naționale, ordinii și siguranței publice, în aer liber, a activităților specifice, sub
supravegherea unui medic epidemiolog;
25. se permit organizarea și desfășurarea activităților specifice din domeniul
diplomatic, inclusiv la sediile misiunilor diplomatice și oficiilor consulare acreditate în
România, astfel încât să fie asigurate o suprafață de minimum 4 mp pentru fiecare persoană
participantă și respectarea regulilor de protecție sanitară;
26. se permite, în condițiile Legii nr. 60/1991 privind organizarea și desfășurarea
adunărilor publice, republicată, organizarea de mitinguri și demonstrații cu un număr de
participanți de maximum 100 de persoane și cu respectarea următoarelor măsuri:
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a) purtarea măștii de protecție, astfel încât să acopere nasul și gura, de către toți
participanții;
b) dezinfectarea obligatorie a mâinilor, pentru toate persoanele care sosesc în spațiul
în care se desfășoară mitingul sau demonstrația;
c) menținerea distanței fizice de minimum 1 metru între participanți și asigurarea unei
suprafețe de minimum 4 mp/persoană, acolo unde este posibil;
d) dezinfectarea mâinilor persoanelor care distribuie eventuale materiale pe perioada
desfășurării mitingului sau a demonstrației;
e) aplicarea regulilor de igienă colectivă și individuală pentru prevenirea contaminării
și limitarea răspândirii virusului SARSCoV-2;
27. se permite desfășurarea activităților de prevenire și combatere a pestei porcine
africane prin vânători colective la care pot participa cel mult 20 de persoane.
Articolul 2
(1) În condițiile art. 5 alin. (3) lit. b) din Legea nr. 55/2020, cu modificările și
completările ulterioare, se stabilesc următoarele măsuri:
1. în toate localitățile unde incidența cumulată la 14 zile este mai mare de 4/1.000 de
locuitori și mai mică sau egală cu 7,5/1.000 de locuitori se interzice circulația persoanelor în
afara locuinței/gospodăriei în zilele de vineri, sâmbătă și duminică în intervalul orar 20,005,00, cu următoarele excepții:
a) deplasarea în interes profesional, inclusiv între locuință/gospodărie și locul/locurile
de desfășurare a activității profesionale și înapoi;
b) deplasarea pentru asistență medicală care nu poate fi amânată și nici realizată de la
distanță, precum și pentru achiziționarea de medicamente;
c) deplasări în afara localităților ale persoanelor care sunt în tranzit sau efectuează
călătorii al căror interval orar se suprapune cu perioada interdicției, cum ar fi cele efectuate
cu avionul, trenul, autocare sau alte mijloace de transport de persoane, și care poate fi dovedit
prin bilet sau orice altă modalitate de achitare a călătoriei;
d) deplasarea din motive justificate, precum îngrijirea/însoțirea copilului, asistența
persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilități ori decesul unui membru de familie;
2. în toate localitățile unde incidența cumulată la 14 zile depășește 7,5/1.000 de
locuitori se interzice circulația persoanelor în afara locuinței/gospodăriei în intervalul orar
20,00-5,00, cu următoarele excepții:
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a) deplasarea în interes profesional, inclusiv între locuință/gospodărie și locul/locurile
de desfășurare a activității profesionale și înapoi;
b) deplasarea pentru asistență medicală care nu poate fi amânată și nici realizată de la
distanță, precum și pentru achiziționarea de medicamente;
c) deplasări în afara localităților ale persoanelor care sunt în tranzit sau efectuează
călătorii al căror interval orar se suprapune cu perioada interdicției, cum ar fi cele efectuate
cu avionul, trenul, autocare sau alte mijloace de transport de persoane, și care poate fi dovedit
prin bilet sau orice altă modalitate de achitare a călătoriei;
d) deplasarea din motive justificate, precum îngrijirea/însoțirea copilului, asistența
persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilități ori decesul unui membru de familie;
3. măsurile instituite în localitățile prevăzute la pct. 1 nu se mai aplică dacă incidența
cumulată la 14 zile este mai mică sau egală cu 3,5/1.000 de locuitori, iar cele instituite în
localitățile prevăzute la pct. 2 nu se mai aplică dacă incidența cumulată la 14 zile este mai mică
sau egală cu 7/1.000 de locuitori.
(2) Pentru verificarea motivului deplasării în interes profesional, prevăzut la alin. (1)
pct. 1 lit. a) și pct. 2 lit. a), persoanele sunt obligate să prezinte, la cererea personalului
autorităților abilitate, legitimația de serviciu sau adeverința eliberată de angajator ori o
declarație pe propria răspundere, completată în prealabil.
(3) Pentru verificarea motivului deplasării în interes personal, prevăzut la alin. (1) pct.
1 lit. b)-d) și pct. 2 lit. b)-d), persoanele sunt obligate să prezinte, la cererea personalului
autorităților abilitate, o declarație pe propria răspundere, completată în prealabil.
(4) Declarația pe propria răspundere, prevăzută la alin. (2) și (3), trebuie să cuprindă
numele și prenumele, data nașterii, adresa locuinței/gospodăriei/locului activității
profesionale, motivul deplasării, data completării și semnătura.
Articolul 3
Se poate institui carantina zonală în condițiile art. 7 și 12 din Legea nr. 136/2020 privind
instituirea unor măsuri în domeniul sănătății publice în situații de risc epidemiologic și biologic,
republicată, cu modificările și completările ulterioare.
Articolul 4
În condițiile art. 5 alin. (3) lit. d) din Legea nr. 55/2020, cu modificările și completările
ulterioare, se stabilesc următoarele măsuri:
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1. suspendarea zborurilor efectuate de operatorii economici din aviație spre și dinspre
țări care nu fac obiectul excepției de la carantinare/izolare stabilite de Institutul Național de
Sănătate Publică și aprobate de Comitetul Național pentru Situații de Urgență și din aceste țări
către România pentru toate aeroporturile din România, potrivit art. 37 din Legea nr. 55/2020,
cu modificările și completările ulterioare, se aprobă prin hotărâre a Comitetului Național
pentru Situații de Urgență;
2. sunt exceptate de la prevederile pct. 1 următoarele categorii de zboruri:
a) efectuate cu aeronave de stat;
b) de transport marfă și/sau corespondență;
c) umanitare sau care asigură servicii medicale de urgență;
d) pentru căutare-salvare sau de intervenție în situații de urgență, la solicitarea unei
autorități publice din România;
e) având drept scop transportul echipelor de intervenție tehnică, la solicitarea
operatorilor economici stabiliți în România;
f) aterizări tehnice necomerciale;
g) de poziționare a aeronavelor, fără încărcătură comercială tip ferry;
h) tehnice, în scopul efectuării unor lucrări la aeronave;
i) efectuate de transportatori aerieni deținători de licență de operare în conformitate
cu reglementările Uniunii Europene, prin curse neregulate (charter), pentru transportul
lucrătorilor sezonieri sau pentru repatrierea unor cetățeni străini din România către alte state,
cu avizul Autorității Aeronautice Civile Române și al autorității competente din statul de
destinație;
j) efectuate de transportatori aerieni deținători de licență de operare în conformitate
cu reglementările Uniunii Europene, prin curse neregulate (charter), din alte state către
România, pentru repatrierea cetățenilor români, cu avizul Autorității Aeronautice Civile
Române, în baza acordului Ministerului Afacerilor Interne și al Ministerului Afacerilor Externe;
k) efectuate de transportatori aerieni deținători de licență de operare în conformitate
cu reglementările Uniunii Europene, prin curse neregulate (charter), pentru transportul
lucrătorilor din sectorul transporturilor, prevăzuți în anexa nr. 3 la Comunicarea privind
implementarea Culoarelor Verzi („Green Lanes“) în temeiul Orientărilor privind măsurile de
gestionare a frontierelor în vederea protejării sănătății și a asigurării disponibilității mărfurilor
și serviciilor esențiale - C (2020) 1.897 din 23 martie 2020, din România către alte state și din
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alte state către România, cu avizul Autorității Aeronautice Civile Române, al Ministerului
Afacerilor Externe și al autorității competente din statul de destinație;
3. pentru prevenirea răspândirii infecțiilor cu virusul SARSCoV-2, în perioada stării de
alertă se interzic efectuarea transportului rutier de persoane prin servicii ocazionale, precum
și suplimentarea unor curse regulate, potrivit reglementărilor în vigoare, în scopul participării
la procesiunile și/sau pelerinajele religioase către locurile unde se desfășoară aceste activități.
Articolul 5
În condițiile art. 5 alin. (3) lit. e) din Legea nr. 55/2020, cu modificările și completările
ulterioare, se menține închiderea temporară, totală sau parțială, a următoarelor puncte de
trecere a frontierei de stat:
1. la frontiera româno-ungară: Carei, județul Satu Mare;
2. la frontiera româno-bulgară:
a) Lipnița, județul Constanța;
b) Dobromir, județul Constanța;
c) Bechet, județul Dolj (cu excepția traficului de marfă).
Articolul 6
În condițiile art. 5 alin. (3) lit. f) din Legea nr. 55/2020, cu modificările și completările
ulterioare, se stabilesc următoarele măsuri:
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 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 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;
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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 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 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 SARSCoV2 și 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.
Articolul 7
(1) 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 de
comerț/prestări de servicii în spații închise și/sau deschise, publice și/sau private, să își
organizeze și să își desfășoare activitatea în zilele de vineri, sâmbătă și duminică în intervalul
orar 5,00-18,00, în toate localitățile unde incidența cumulată la 14 zile este mai mare de
4/1.000 de locuitori și mai mică sau egală cu 7,5/1.000 de locuitori.
(2) 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 de
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comerț/prestări de servicii în spații închise și/sau deschise, publice și/sau private să își
organizeze și să își desfășoare activitatea în intervalul orar 5,00-18,00, în toate localitățile unde
incidența cumulată la 14 zile depășește 7,5/1.000 de locuitori.
(3) Prin excepție de la prevederile alin. (1) și (2), în intervalul orar 18,00-5,00, operatorii
economici pot activa doar în relația cu operatorii economici cu activitate de livrare la domiciliu.
(4) Măsurile prevăzute la alin. (1) nu se mai aplică dacă incidența cumulată la 14 zile
este mai mică sau egală cu 3,5/1.000 de locuitori, iar cele de la alin. (2) nu se mai aplică dacă
incidența cumulată la 14 zile este mai mică sau egală cu 7/1.000 de locuitori.
(5) Prin excepție de la prevederile alin. (1) și (2), unitățile farmaceutice, benzinăriile,
operatorii economici cu activitate de livrare la domiciliu, precum și operatorii economici din
domeniul transportului rutier de persoane și rutier de mărfuri își pot desfășura activitatea în
regim normal de muncă, cu respectarea normelor de protecție sanitară.
Articolul 8
În condițiile art. 5 alin. (3) lit. f) și art. 33-36 din Legea nr. 55/2020, cu modificările și
completările ulterioare, se stabilesc următoarele măsuri:
1. transportul aerian se desfășoară cu respectarea măsurilor și restricțiilor referitoare
la igiena și dezinfecția spațiilor comune, echipamentelor, mijloacelor de transport și
aeronavelor, procedurile și protocoalele din interiorul aeroporturilor și aeronavelor, regulile
de conduită pentru personalul operatorilor aeroportuari, aerieni și pentru pasageri, precum și
privitor la informarea personalului și pasagerilor, în scopul prevenirii contaminării pasagerilor
și personalului ce activează în domeniul transportului aerian, stabilite prin ordin comun al
ministrului transporturilor și infrastructurii, al ministrului afacerilor interne și al ministrului
sănătății, emis în temeiul art. 32, 33 și al art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările
și completările ulterioare;
2. transportul feroviar se desfășoară cu respectarea măsurilor și restricțiilor referitoare
la igiena și dezinfecția spațiilor comune din gări, halte, stații sau puncte de oprire, a
echipamentelor și garniturilor de tren, procedurile și protocoalele din interiorul gărilor,
haltelor, stațiilor sau punctelor de oprire, dar și în interiorul vagoanelor și garniturilor de tren,
gradul și modul de ocupare a materialului rulant, regulile de conduită pentru personalul
operatorilor și pentru pasageri, precum și privitor la informarea personalului și pasagerilor, în
scopul prevenirii contaminării pasagerilor și personalului ce activează în domeniul
transportului feroviar, stabilite prin ordin comun al ministrului transporturilor și
24

infrastructurii, al ministrului afacerilor interne și al ministrului sănătății, emis în temeiul art.
32, 34 și al art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările și completările ulterioare;
3. transportul rutier se desfășoară cu respectarea măsurilor și restricțiilor referitoare
la igiena și dezinfecția mijloacelor de transport persoane, procedurile și protocoalele din
interiorul mijloacelor de transport, gradul și modul de ocupare a mijloacelor de transport,
regulile de conduită pentru personalul operatorilor și pentru pasageri, precum și privitor la
informarea personalului și pasagerilor, în scopul prevenirii contaminării pasagerilor și
personalului ce activează în domeniul transportului rutier, stabilite prin ordin comun al
ministrului transporturilor și infrastructurii, al ministrului afacerilor interne și al ministrului
sănătății, emis în temeiul art. 32, 35 și al art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările
și completările ulterioare;
4. transportul naval se desfășoară cu respectarea măsurilor și restricțiilor referitoare
la igiena și dezinfecția navelor de transport persoane, procedurile și protocoalele spațiilor
comune din porturi, terminale/dane de pasageri sau locuri de îmbarcare/debarcare pasageri,
din interiorul navelor de transport persoane, gradul și modul de ocupare a navelor de
transport persoane, regulile de conduită pentru personalul operatorilor și pentru pasageri,
precum și privitor la informarea personalului și pasagerilor, în scopul prevenirii contaminării
pasagerilor și personalului ce activează în domeniul transportului naval, stabilite prin ordin
comun al ministrului transporturilor și infrastructurii, al ministrului afacerilor interne și al
ministrului sănătății, emis în temeiul art. 32, 36 și al art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu
modificările și completările ulterioare;
5. transportul intern și internațional de mărfuri și persoane se desfășoară cu
respectarea prevederilor din ordinul comun al ministrului transporturilor și infrastructurii, al
ministrului afacerilor interne și al ministrului sănătății, emis în temeiul art. 37 din Legea nr.
55/2020, cu modificările și completările ulterioare.
Articolul 9
În condițiile art. 5 alin. (3) lit. f) din Legea nr. 55/2020, cu modificările și completările
ulterioare, se stabilesc următoarele măsuri:
1. se suspendă activitatea operatorilor economici desfășurată în spații închise în
domeniul sălilor de sport și/sau fitness în localitățile unde incidența cumulată la 14 zile este
mai mare de 4/1.000 de locuitori;
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2. activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfășoară activitatea în spații
închise în domeniul sălilor de sport și/sau fitness este permisă fără a depăși 50% din
capacitatea maximă a spațiului în județele/localitățile unde incidența cumulată la 14 zile este
mai mare de 3/1.000 de locuitori și mai mică de 4/1.000 de locuitori, cu asigurarea unei
suprafețe de minimum 7 mp pentru fiecare persoană;
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;
4. 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 4 mp pentru fiecare persoană,
dacă toate persoanele sunt vaccinate împotriva virusului SARSCoV2 și pentru care au trecut
10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare;
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;
6. se instituie obligația instituțiilor și autorităților publice, operatorilor economici și
profesioniștilor de a organiza activitatea astfel încât să asigure, la intrarea în sediu, în mod
obligatoriu, triajul epidemiologic și dezinfectarea obligatorie a mâinilor, atât pentru personalul
propriu, cât și pentru vizitatori, în condițiile stabilite prin ordinul comun al ministrului sănătății
și al ministrului afacerilor interne, emis în temeiul art. 13 și al art. 71 alin. (2) din Legea nr.
55/2020, cu modificările și completările ulterioare;
7. se instituie obligația desfășurării activității la nivelul cabinetelor stomatologice și
unităților sanitare non-COVID, în condițiile stabilite prin ordinul ministrului sănătății, emis în
temeiul art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările și completările ulterioare;
8. se instituie obligația operatorilor economici care desfășoară activități de jocuri de
noroc, îngrijire personală, primire turistică cu funcțiuni de cazare, precum și activități de lucru
în birouri cu spații comune în sistem deschis de a respecta normele de prevenire stabilite prin
ordinul comun al ministrului economiei, antreprenoriatului și turismului și al ministrului
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sănătății, emis în temeiul art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările și completările
ulterioare, în baza căruia își pot desfășura activitatea;
9. operatorii economici care desfășoară activități de jocuri de noroc au obligația să
respecte orarul de lucru cu publicul și restricțiile stabilite prin hotărâre a Comitetului Național
pentru Situații de Urgență, la propunerea Grupului de suport tehnico-științific privind
gestionarea bolilor înalt contagioase pe teritoriul României sau a comitetului județean/al
municipiului București pentru situații de urgență. Măsurile se stabilesc pentru unitățile
administrativ-teritoriale în care se constată o răspândire comunitară intensă a virusului și/sau
un număr în creștere al persoanelor infectate cu virusul SARS-CoV-2;
10. activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfășoară activități de
administrare a piscinelor interioare este permisă fără a depăși 70% din 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;
11. se instituie obligația operatorilor economici care desfășoară activități de
administrare a ștrandurilor exterioare, a piscinelor exterioare sau a sălilor de sport/fitness de
a respecta normele de prevenire stabilite prin ordinul comun al ministrului tineretului și
sportului și al ministrului sănătății, emis în temeiul art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu
modificările și completările ulterioare;
12. se instituie obligația operatorilor economici care desfășoară activități de tratament
balnear de a respecta normele de prevenire stabilite prin ordinul ministrului sănătății, emis în
temeiul art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările și completările ulterioare;
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;
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 și pentru care
au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare.
Articolul 10
În condițiile art. 5 alin. (3) lit. f) și ale art. 38 din Legea nr. 55/2020, cu modificările și
completările ulterioare, se stabilesc următoarele măsuri:
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1. activitatea în creșe și after-school-uri este permisă numai cu respectarea condițiilor
stabilite prin ordin comun al ministrului educației, al ministrului muncii și protecției sociale și
al ministrului sănătății, emis în temeiul art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările
și completările ulterioare;
2. în cadrul unităților/instituțiilor de învățământ sunt permise activitățile didactice și
alte activități specifice, precum și organizarea și desfășurarea examenelor pentru
elevi/studenți, cadre didactice, în condițiile respectării măsurilor de prevenire, stabilite prin
ordin comun al ministrului educației și al ministrului sănătății, emis în temeiul art. 71 alin. (2)
din Legea nr. 55/2020, cu modificările și completările ulterioare;
3. la apariția a 3 cazuri de infectare cu virusul SARS-CoV-2 într-un interval de 7 zile
consecutive, în spațiile destinate cazării elevilor sau studenților, se instituie măsura închiderii
clădirii pentru o perioadă de 14 zile. Pentru elevii/studenții care nu au posibilitatea deplasării
la domiciliu sau o altă locație se asigură de către unitatea/instituția de învățământ
responsabilă cazarea în condiții de carantină, precum și măsurile necesare pentru sprijinirea
asigurării necesităților de bază.
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,
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.
Articolul 12
(1) În condițiile art. 5 alin. (2) lit. d) și alin. (3) lit. f) și art. 17 din Legea nr. 55/2020, cu
modificările și completările ulterioare, pe durata stării de alertă, angajatorii dispun
organizarea muncii la domiciliu sau în regim de telemuncă, acolo unde specificul activității
permite, în condițiile art. 108-110 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu
modificările și completările ulterioare, precum și ale celor stabilite prin Legea nr. 81/2018
privind reglementarea activității de telemuncă, cu modificările și completările ulterioare.
(2) În situația în care nu se poate desfășura activitatea de către salariat în regim de
telemuncă sau muncă la domiciliu și în vederea evitării aglomerării transportului public,
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angajatorii din sistemul privat, autoritățile și instituțiile publice centrale și locale, indiferent de
modul de finanțare și subordonare, precum și regiile autonome, societățile naționale,
companiile naționale și societățile la care capitalul social este deținut integral sau majoritar de
stat ori de o unitate administrativ-teritorială, având un număr mai mare de 50 de salariați, au
obligația organizării programului de lucru astfel încât personalul să fie împărțit în grupe care
să înceapă, respectiv să termine activitatea la o diferență de cel puțin o oră.
(3) Organizarea activității la locul de muncă se va realiza cu respectarea prevederilor
legale emise de autoritățile competente în ceea ce privește prevenirea contaminării cu virusul
SARSCoV-2 și pentru asigurarea securității și sănătății în muncă a lucrătorilor, ținând cont și
de gradul de vaccinare a angajaților de la acel loc de muncă, atestat prin certificat de vaccinare
împotriva virusului SARS-CoV-2 prezentat de salariații pentru care au trecut 10 zile de la
finalizarea schemei complete de vaccinare, precum și de numărul de angajați care se află în
perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARSCoV-2 și care dețin și prezintă angajatorului adeverință eliberată de medicul de familie.
Articolul 13
(1) Prin incidența cumulată la 14 zile se înțelege incidența cumulată a cazurilor
calculată pe un interval de 14 zile, cuprins între a 17-a zi și a 3-a zi, anterioare datei în care
aceasta se realizează, prin raportare la cifra reprezentând suma persoanelor cu domiciliul sau
reședința în localitatea de referință, comunicată comitetului județean/al municipiului
București pentru situații de urgență de către Direcția pentru Evidența Persoanelor și
Administrarea Bazelor de Date din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, prin structurile
teritoriale județene, în prima zi lucrătoare a săptămânii, la ora 16,00. Cifra comunicată de
către Direcția pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date, prin structurile
teritoriale județene, este utilizată ca referință pentru întreaga perioadă de timp până la
furnizarea unui nou set de date actualizate și se transmite și Serviciului de Telecomunicații
Speciale.
(2) Constatarea încadrării în limitele incidenței cumulate la 14 zile, astfel cum este
calculată la alin. (1), în vederea punerii în aplicare a măsurilor stabilite în prezenta hotărâre,
se realizează în maximum 48 de ore de la atingerea acestora, prin hotărâre a comitetului
județean/al municipiului București pentru situații de urgență, pe baza analizelor prezentate
de direcțiile de sănătate publică județene, respectiv a municipiului București, iar măsurile se
aplică pentru o perioadă de 14 zile, urmând a fi reevaluate la finalul acesteia.
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(3) Direcțiile de sănătate publică județene, respectiv a municipiului București
calculează zilnic, pentru fiecare localitate din zona de competență, incidența cumulată a
cazurilor la 14 zile, astfel cum este calculată potrivit dispozițiilor alin. (1), și prezintă
comitetului județean/al municipiului București pentru situații de urgență analiza rezultată în
cel mult 24 de ore de la data constatării atingerii limitelor stabilite în prezenta hotărâre.
(4) Zilnic, pe baza rezultatelor testelor persoanelor nou-confirmate, gestionate în
aplicația „corona-forms“, Serviciul de Telecomunicații Speciale va prezenta automat, la ora
10,00, pe platforma „alerte.ms.ro“, rezultatul calculului ratei de incidență conform formulei
prevăzute la alin. (1).
Articolul 14
(1) Respectarea aplicării măsurilor prevăzute la art. 1 pct. 1 se urmărește de către
Ministerul Afacerilor Interne.
(2) Măsurile prevăzute la art. 1 pct. 2-6 se pun în aplicare de către Ministerul Sănătății
și Ministerul Tineretului și Sportului. Respectarea aplicării acestor măsuri se urmărește de
către Ministerul Afacerilor Interne.
(3) Măsurile prevăzute la art. 1 pct. 7-11 se pun în aplicare de către Ministerul Sănătății
și Ministerul Culturii. Respectarea aplicării acestor măsuri se urmărește de către Ministerul
Afacerilor Interne.
(4) Măsura prevăzută la art. 1 pct. 12 se pune în aplicare de către Ministerul Sănătății
și Ministerul Afacerilor Interne. Respectarea aplicării acestei măsuri se urmărește de către
Ministerul Afacerilor Interne.
(5) Respectarea aplicării măsurilor prevăzute la art. 1 pct. 13 se urmărește de către
Ministerul Afacerilor Interne.
(6) Măsura prevăzută la art. 1 pct. 14 se pune în aplicare de către Ministerul Sănătății
și, după caz, de Ministerul Tineretului și Sportului, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor sau
Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale. Respectarea aplicării acestei măsuri se urmărește
de către Ministerul Afacerilor Interne.
(7) Respectarea aplicării măsurilor prevăzute la art. 1 pct. 15-25 și 27 se urmărește de
către Ministerul Afacerilor Interne.
(8) Măsura prevăzută la art. 1 pct. 26 se urmărește de către Ministerul Afacerilor
Interne.
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(9) Respectarea aplicării măsurilor prevăzute la art. 2 se urmărește de către Ministerul
Afacerilor Interne.
(10) Respectarea aplicării măsurii prevăzute la art. 3 se urmărește de către Ministerul
Sănătății și Ministerul Afacerilor Interne.
(11) Respectarea aplicării măsurilor prevăzute la art. 4 se urmărește de către Ministerul
Transporturilor și Infrastructurii și Ministerul Afacerilor Interne.
(12) Măsura prevăzută la art. 5 se pune în aplicare de către Ministerul Afacerilor
Interne.
(13) 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.
(14) Respectarea aplicării măsurilor prevăzute la art. 7 se urmărește de către Ministerul
Muncii și Protecției Sociale.
(15) Măsurile prevăzute la art. 8 se pun în aplicare de către Ministerul Transporturilor
și Infrastructurii, Ministerul Afacerilor Interne și Ministerul Sănătății. Respectarea aplicării
acestor măsuri se urmărește de către Ministerul Muncii și Protecției Sociale și Ministerul
Afacerilor Interne.
(16) Respectarea aplicării măsurilor prevăzute la art. 9 pct. 1-4, 9, 12 și 13 se urmărește
de către Ministerul Muncii și Protecției Sociale și Ministerul Afacerilor Interne.
(17) Măsurile prevăzute la art. 9 pct. 5 se pun în aplicare de către Ministerul Sănătății
și Ministerul Afacerilor Interne. Respectarea aplicării acestor măsuri se urmărește de către
Ministerul Muncii și Protecției Sociale și Ministerul Afacerilor Interne.
(18) Măsurile prevăzute la art. 9 pct. 6 și 11 se pun în aplicare de către Ministerul
Sănătății. Respectarea aplicării acestor măsuri se urmărește de către Ministerul Muncii și
Protecției Sociale și Ministerul Afacerilor Interne.
(19) Măsurile prevăzute la art. 9 pct. 7 se pun în aplicare de către Ministerul Economiei,
Antreprenoriatului și Turismului și Ministerul Sănătății. Respectarea aplicării măsurilor
prevăzute la art. 9 pct. 7 și 8 se urmărește de către Ministerul Muncii și Protecției Sociale și
Ministerul Afacerilor Interne.
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(20) Măsurile prevăzute la art. 9 pct. 10 se pun în aplicare de către Ministerul
Tineretului și Sportului și Ministerul Sănătății. Respectarea aplicării acestor măsuri se
urmărește de către Ministerul Muncii și Protecției Sociale și Ministerul Afacerilor Interne.
(21) Măsurile prevăzute la art. 10 se pun în aplicare de către Ministerul Educației și
Ministerul Sănătății. Respectarea aplicării acestor măsuri se urmărește de către Ministerul
Muncii și Protecției Sociale și Ministerul Afacerilor Interne.
(22) Respectarea aplicării măsurilor prevăzute la art. 11 se urmărește de către
Ministerul Muncii și Protecției Sociale și Ministerul Afacerilor Interne.
(23) Măsurile prevăzute la art. 12 se pun în aplicare de către Ministerul Muncii și
Protecției Sociale.
√ Ordinul nr. 1155/671/2021 pentru modificarea și completarea Ordinului
ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr.
868/542/2011 privind aprobarea modelului unic al biletului de trimitere pentru investigații
paraclinice utilizat în sistemul asigurărilor sociale de sănătate și a Instrucțiunilor privind
utilizarea și modul de completare a biletului de trimitere pentru investigații paraclinice
utilizat în sistemul asigurărilor sociale de sănătate, publicat în M.Of. nr. 683 din 9 iulie 2021
→ Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de
Sănătate nr. 868/542/2011 privind aprobarea modelului unic al biletului de trimitere pentru
investigații paraclinice utilizat în sistemul asigurărilor sociale de sănătate și a Instrucțiunilor
privind utilizarea și modul de completare a biletului de trimitere pentru investigații paraclinice
utilizat în sistemul asigurărilor sociale de sănătate, publicat în M.Of. nr. 385 din 1 iunie 2011,
cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:
1. la art. 1, alin. (5) se modifică și va avea următorul cuprins:
(5) Pentru serviciile medicale paraclinice — analize medicale de laborator
recomandate de medicii de familie ca urmare a consultațiilor preventive pentru copiii cu
vârsta cuprinsă între 2 și 17 ani inclusiv, precum și pentru persoanele asimptomatice cu vârsta
de 18 ani și peste 18 ani, se utilizează biletul de trimitere pentru investigații paraclinice —
formular cu regim special, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 1f. Durata de valabilitate
a biletului de trimitere prevăzut în anexa nr. 1f este de 90 de zile.
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2. titlul anexei nr. 1f se modifică și va avea următorul cuprins:
B I L E T D E T R I M I T E R E pentru investigații paraclinice — analize de laborator
recomandate de medicii de familie în cadrul consultațiilor preventive din pachetul de bază
3. în anexa nr. 2, la lit. C câmpul 2 „Date identificare asigurat” lit. c), a cincea liniuță
se modifică și va avea următorul cuprins:
- se bifează categoria «Elev/ucenic/student (18—26 ani)» pentru toate persoanele de
la 18 la 26 ani, dacă sunt elevi, inclusiv absolvenți de liceu până la începerea anului universitar,
dar nu mai mult de 3 luni de la terminarea studiilor, ucenicii sau studenții, studenții-doctoranzi
care desfășoară activități didactice, potrivit contractului de studii de doctorat, în limita a 4—6
ore convenționale didactice pe săptămână, precum și persoanele care urmează modulul
instruirii individuale, pe baza cererii lor, pentru a deveni soldați sau gradați profesioniști;
4. în anexa nr. 2, la lit. C câmpul 3 prima liniuță, unctele (i), (ii), (v) și (vii) se modifică
și vor avea următorul cuprins:
(i) Se vor completa căsuțele destinate codului de diagnostic corespunzător
diagnosticului sau diagnosticelor cunoscute ori prezumtive pentru care se recomandă
investigațiile, utilizând clasificarea CIM revizia a 10-a, varianta 999 coduri de boală.
(ii) Se va bifa cu «x»: căsuța P pentru efectuarea de investigații paraclinice specifice
pentru afecțiunile cuprinse înprogramele naționale de sănătate; căsuța A/S pentru efectuarea
de investigații paraclinice specifice pentru afecțiunile acute/subacute; căsuța C pentru
efectuarea de investigații paraclinice specifice pentru bolile cronice, altele decât cele incluse
în programele naționale de sănătate; căsuța M pentru efectuarea de investigații paraclinice
pentru cazurile la care se realizează plan de management integrat pentru boli cronice cu
impact major asupra poverii îmbolnăvirilor privind: riscul cardiovascular înalt — HTA,
dislipidemie și diabet zaharat tip 2/astmul bronșic/boala cronică respiratorie obstructivă
(BPOC)/boala cronică de rinichi; pentru stabilirea termenului de valabilitate a biletului de
trimitere, conform prevederilor din contractul-cadru și normele metodologice de aplicare a
acestuia.
Dată fiind perioada de valabilitate a biletului de trimitere, diferită pentru afecțiuni
acute/subacute și afecțiuni cronice, inclusiv cele cuprinse în programele naționale de
sănătate, pe același formular de bilet de trimitere nu se va combina tip diagnostic
acut/subacut cu tip diagnostic cronic/tip diagnostic pentru afecțiuni cuprinse în programele
naționale de sănătate.
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Pentru recomandarea de investigații paraclinice pentru cazurile la care se realizează
plan de management integrat pentru boli cronice cu impact major asupra poverii
îmbolnăvirilor privind: riscul cardiovascular înalt — HTA, dislipidemie și diabet zaharat tip
2/astmul bronșic/boala cronică respiratorie obstructivă (BPOC)/boala cronică de rinichi, se va
completa bilet de trimitere distinct, acesta având termen de valabilitate conform prevederilor
din contractul-cadru și normele metodologice de aplicare a acestuia.
Pentru recomandarea de investigații histopatologice, citologice și imunohistochimice
se va întocmi bilet de trimitere distinct, având termen de valabilitate conform prevederilor din
contractul-cadru și normele metodologice de aplicare a acestuia.
(v) «Data reconfirmării» — acest câmp nu va fi completat. În situația în care asiguratul
se internează în spital în perioada de valabilitate a biletului de trimitere și investigațiile
medicale paraclinice de înaltă performanță nu au fost efectuate în timpul spitalizării,
asiguratul are obligația prezentării biletului de externare/scrisorii medicale din care să rezulte
că aceste investigații nu au fost făcute pe perioada internării.
(vii) Se bifează căsuța «Accidente de muncă/Boli profesionale/Daune» dacă la nivelul
furnizorului există documente doveditoare pentru cazurile respective, astfel:
- se notează cifra 1 pentru cazurile care reprezintă accidente de muncă;
- se notează cifra 2 pentru cazurile care reprezintă boli profesionale;
- se notează cifra 3 pentru cazurile prezentate ca urmare a situațiilor în care au fost
aduse prejudicii sau daune sănătății de către alte persoane.”
5. în anexa nr. 2, la câmpul 4 a șasea liniuță, după punctul 4.6 se introduce o notă cu
următorul cuprins:
Notă: Pentru situațiile în care se recomandă investigațiile medicale paraclinice
angiografie RMN și angiografie CT, medicul prescriptor va completa anexa nr. 1a, respectiv
anexa nr. 1b la ordin.
6. titlul anexei nr. 2a se modifică și va avea următorul cuprins:
I N S T R U C Ț I U N I privind utilizarea și modul de completare a biletului de trimitere
pentru investigații paraclinice — analize medicale de laborator recomandate de medicii de
familie în cadrul consultațiilor preventive din pachetul de bază
7. în anexa nr. 2a, la lit. A, punctele 1 și 2 se modifică și vor avea următorul cuprins:
1. Recomandarea pentru investigații medicale paraclinice în cadrul consultațiilor
preventive se face pe formularul cu regim special prevăzut în anexa nr. 1f la ordin de către
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medicii de familie care au, potrivit reglementărilor legale în vigoare, dreptul de a face
recomandări de astfel de investigații medicale paraclinice în sistemul de asigurări sociale de
sănătate.
2. Biletul de trimitere pentru investigații paraclinice, denumit în continuare bilet de
trimitere, se completează de către medicii de familie aflați în relație contractuală cu casa de
asigurări de sănătate în condițiile contractului-cadru și ale normelor metodologice de aplicare
a acestuia și numai pentru persoanele asigurate în sistemul de asigurări sociale de sănătate.
8. în anexa nr. 2a, titlul lit. B se modifică și va avea următorul cuprins:
„B. Instrucțiuni privind utilizarea în sistemul de asigurări sociale de sănătate a
formularelor de bilet de trimitere pentru investigațiile paraclinice — analize medicale de
laborator recomandate de către medicii de familie în cadrul consultațiilor preventive”.
9. în anexa nr. 2a, titlul lit. C se modifică și va avea următorul cuprins:
„C. Instrucțiuni de completare a formularelor de bilet de trimitere pentru analize
medicale de laborator recomandate de către medicii de familie în cadrul consultațiilor
preventive, utilizate în sistemul de asigurări sociale de sănătate.
10. în anexa nr. 2a, la lit. C câmpul 3 „Cod diagnostic”, punctul (ii) se modifică și va
avea următorul cuprins:
(ii) În căsuța «PREV» se va nota:
- cifra 1 - pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 2 și 5 ani inclusiv;
- cifra 2 - pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 6 și 9 ani inclusiv;
- cifra 3 - pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 10 și 17 ani inclusiv;
- cifra 4 - pentru persoanele asimptomatice cu vârsta cuprinsă între 18 și 39 de ani;
- cifra 5 - pentru persoanele asimptomatice cu vârsta de 40 de ani și peste.
11. în tot cuprinsul ordinului, sintagma „pentru țările cu care România are acorduri,
înțelegeri, convenții sau protocoale internaționale cu prevederi în domeniul sănătății și statele
membre ale Uniunii Europene, ale Spațiului Economic European și Confederația Elvețiană” se
modifică și se înlocuiește cu sintagma „pentru țările cu care România are acorduri, înțelegeri,
convenții sau protocoale internaționale cu prevederi în domeniul sănătății și statele membre
ale Uniunii Europene, ale Spațiului Economic European și Confederația Elvețiană/Regatul Unit
al Marii Britanii și Irlandei de Nord.
12. în tot cuprinsul ordinului, sintagma „pentru cetățenii statelor membre ale Uniunii
Europene, ale Spațiului Economic European și ai Confederației Elvețiene” se modifică și se
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înlocuiește cu sintagma „pentru cetățenii statelor membre ale Uniunii Europene, ale Spațiului
Economic European și ai Confederației Elvețiene/Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de
Nord”.
13. în tot cuprinsul ordinului, sintagma „investigații histopatologice și citologice” se
modifică și se înlocuiește cu sintagma „investigații histopatologice, citologice și
imunohistochimice”.
→ până la tipărirea formularului de bilet de trimitere pentru investigații paraclinice în
formatul prevăzut în anexa nr. 1f la Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei
Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 868/542/2011, cu modificările și completările
ulterioare, precum și cu modificările și completările aduse prin prezentul ordin, și până la
achiziționarea acestuia de către furnizorii de servicii medicale, se utilizează biletele de
trimitere pentru investigații paraclinice — formulare cu regim special existente, dar nu mai
târziu de 30 septembrie 2021 inclusiv.
→ medicul care va face recomandarea, în titlul biletului de trimitere va tăia cu o linie
sintagma „a căror contravaloare se suportă de către furnizorii de servicii medicale paraclinice
— analize medicale de laborator aflați în relație contractuală cu casele de asigurări de
sănătate”.
→ Ordinul intră în vigoare începând cu luna iulie 2021.
√ Ordinul nr. 1204/99/2021 pentru completarea Ordinului 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, publicat în M.Of.
nr. 683 din 9 iulie 2021
→ 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, publicat în M.Of. nr. 435 din 22 mai 2020, cu modificările ulterioare,
se completează după cum urmează:
- după art. 1 se introduce art. 11, cu următorul cuprins:
Art. 11 Prin excepție de la art. 1, nu este obligatorie purtarea măștii de protecție pentru
persoanele aflate în locurile de muncă situate în spații închise, cu condiția prezenței unui
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număr de maximum 10 persoane pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei
complete de vaccinare și cu asigurarea unei distanțe de un 1 metru între ele, iar în zonele
respective nu este permis accesul publicului sau al altor lucrători. Excepția nu se aplică în cazul
spațiilor închise comune.
√ Ordinul nr. 3186/1184/2021 pentru modificarea 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. 683 din 9 iulie 2021
→ Anexa la Ordinul ministrului culturii și al ministrului sănătății nr.
3.245/1.805/2020 privind măsurile pentru prevenirea contaminării cu noul coronavirus SARSCoV-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 după cum urmează:
1. la capitolul I „Măsuri și reguli pentru activitatea muzeelor și galeriilor de artă”
punctul 2 „Măsuri care privesc accesul și contactul cu publicul vizitator”, lit. t) și u) se
modifică și vor avea următorul cuprins:
t) accesul în cafeneaua/bistroul muzeului sau a/al galeriei de artă, acolo unde acestea
există, se va face respectând normele în vigoare;
u) grupurile de vizitatori, tururile ghidate, evenimentele publice/private se organizează
cu respectarea reglementărilor în vigoare;
2. la capitolul II „Măsuri și reguli pentru activitatea bibliotecilor” punctul 2 „Măsuri
care privesc accesul și contactul cu publicul”, lit. h) se abrogă.
3. la capitolul II „Măsuri și reguli pentru activitatea bibliotecilor” punctul 2 „Măsuri
care privesc accesul și contactul cu publicul”, lit. p), q), r), w) și x) se modifică și vor avea
următorul cuprins:
p) accesul în cafeneaua/bistroul bibliotecii, acolo unde acestea există, se va face
respectând normele în vigoare;
q) evenimentele publice și/sau private se vor organiza doar cu respectarea
reglementărilor în vigoare;
r) activitățile culturale și de educare în biblioteci se vor organiza doar cu respectarea
reglementărilor în vigoare;
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w) se vor încuraja împrumutul și returnarea documentelor, cărților, CD, DVD, cu
evitarea contactului direct;
x) materialele documentare din plastic care nu suferă deteriorări (CD, DVD, documente
și cărți în coperți de plastic) se vor dezinfecta cu produse biocide pe bază de alcool avizate;
4. la capitolul II „Măsuri și reguli pentru activitatea bibliotecilor” punctul 2 „Măsuri
care privesc accesul și contactul cu publicul”, lit. y)—ee) se abrogă.
5. la capitolul II „Măsuri și reguli pentru activitatea bibliotecilor” punctul 3 „Măsuri
care privesc angajatorii”, lit. e) se abrogă.
6. la capitolul II „Măsuri și reguli pentru activitatea bibliotecilor” punctul 4 „Măsuri
pentru personalul care lucrează în birouri”, lit. c) se modifică și va avea următorul cuprins:
c) dezinfecția regulată a suprafețelor de lucru;
7. la capitolul II „Măsuri și reguli pentru activitatea bibliotecilor” punctul 4 „Măsuri
pentru personalul care lucrează în birouri”, lit. d) se abrogă.
8. la capitolul III „Măsuri și reguli pentru activitatea librăriilor” punctul 3 „Măsuri care
privesc accesul și contactul cu publicul”, lit. m) și n) se modifică și vor avea următorul cuprins:
m) accesul în cafeneaua/bistroul librăriei, acolo unde acestea există, se va face
respectând normele în vigoare;
n) evenimentele publice și/sau private se vor organiza cu respectarea reglementărilor
în vigoare.
9. 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. c) se modifică și va avea următorul
cuprins:
c) participarea este permisă pentru cel mult 2.500 de spectatori, cu asigurarea unei
suprafețe de 2 mp pentru fiecare persoană, precum și cu purtarea măștii de protecție, numai
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 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;
10. la capitolul V „Măsuri și reguli pentru evenimentele/acțiunile culturale
organizate în aer liber, pe perioada stării de alertă, pentru prevenirea răspândirii COVID-19”
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punctul 4 „Măsuri care privesc accesul și contactul cu publicul”, lit. c1) se modifică și va avea
următorul cuprins:
c1) participarea este permisă pentru un 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, 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;
11. la capitolul VI „Măsuri și reguli pentru evenimentele de tip drive-in, pe perioada
stării de alertă, pentru prevenirea răspândirii COVID-19”, la 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 aceleiași familii sau să reprezinte grupuri de până la 4 persoane, iar 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 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;
12. la capitolul VII „Măsuri și reguli pentru expoziții temporare de artă și design pe
perioada stării de alertă, pentru prevenirea răspândirii COVID-19” punctul 4 „Măsuri care
privesc accesul și contactul cu publicul vizitator”, lit. v) și w) se modifică și vor avea următorul
cuprins:
v) accesul în cafeneaua/bistroul librăriei, acolo unde acestea există, se va face
respectând normele în vigoare;
w) evenimentele publice și/sau private se vor organiza cu respectarea reglementărilor
în vigoare.
13. 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.
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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 150 de persoane în interior și 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 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 SARS-CoV-2 și pentru care au trecut
10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare.
√ Ordinul nr. 1116/98/M.134/33/2021 privind aprobarea modului de funcționare,
componența și procedurile aplicabile în cadrul Centrului de suport pentru utilizatorii
Sistemului informatic integrat de eliberare și verificare a certificatelor digitale ale UE privind
COVID-19, publicat în M.Of. nr. 684 din 9 iulie 2021
→ reglementează modul de funcționare, componența și procedurile aplicabile în
cadrul Centrului de suport pentru utilizatorii Sistemului informatic integrat de eliberare și
verificare a certificatelor digitale ale UE privind COVID-19, denumit în continuare SII-CDC.
→ Centrul de suport pentru utilizatorii SII-CDC este format din Centrul de preluare a
apelurilor, asigurat cu personal din cadrul Ministerului Apărării Naționale (MapN), și Grupul
operațional pentru verificarea, eliberarea și acceptarea certificatelor digitale ale UE privind
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COVID, asigurat cu personal desemnat de instituțiile și autoritățile publice prevăzute la art. 2
alin. (1) și (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 68/2021 privind adoptarea unor
măsuri pentru punerea în aplicare a cadrului european pentru eliberarea, verificarea și
acceptarea certificatului digital al Uniunii Europene privind COVID pentru a facilita libera
circulație pe durata pandemiei de COVID-19, denumit în continuare Grup operațional.
→ Serviciul de Telecomunicații Speciale, denumit în continuare STS, pune la dispoziția
Centrului de suport prevăzut la art. 4 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.
68/2021 și instituțiilor implicate aplicația informatică destinată derulării fluxului informațional
interinstituțional.
→ atribuțiile Centrului de preluare a apelurilor sunt următoarele:
a) preluarea solicitărilor în cazul imposibilității eliberării certificatelor și al
neconcordanțelor în informațiile cuprinse în certificat, identificate de către titularul acestuia;
b) redirecționarea, în cel mai scurt timp posibil, a solicitării menționate la lit. a) către
Grupul operațional, conform Procedurii de eliberare, verificare, acceptare și revocare a
certificatului digital al UE privind COVID, prevăzută în anexa nr. 1;
c) informarea solicitantului cu privire la soluționarea situației prevăzute la lit. a) și b).
→ asigurarea serviciilor și a mijloacelor tehnice de comunicații pentru funcționarea
Centrului de preluare a apelurilor, precum și instruirea operatorilor privind utilizarea aplicației
informatice se realizează e către STS.
→ datele necesar a fi solicitate de operatorii Centrului de preluare a apelurilor,
formatul electronic în care acestea sunt înregistrate și procedura de transmitere către Grupul
operațional, astfel cum sunt stabilite de către Ministerul Sănătății și Ministerul Afacerilor
Interne, sunt prevăzute în anexa nr. 1.
→ Centrul de preluare a apelurilor transmite solicitările primite, în format electronic,
către Grupul operațional, prin intermediul platformei informatice puse la dispoziție de către
STS.
→ Centrul de preluare a apelurilor comunică persoanei care a înaintat o solicitare
privind imposibilitatea eliberării certificatelor sau privind neconcordanțele identificate în
informațiile cuprinse în certificatele digitale ale UE privind COVID despre faptul că i-a fost
soluționată solicitarea. Centrul de preluare a apelurilor funcționează zilnic, în intervalul orar
8,30—16,30.
→ Atribuțiile Grupului operațional sunt următoarele:
41

a) verificarea documentelor de vaccinare obținute de cetățenii români, precum și de
membrii de familie ai acestora, în alt stat membru sau stat terț, din punctul de vedere al
concordanței cu modelul de adeverință de vaccinare din statul respectiv, precum și cu datele
de identificare, doar în situația în care persoanelor în cauză li s-a administrat una dintre dozele
din schema completă de vaccinare pe teritoriul altui stat;
b) verificarea documentelor de vaccinare cu modelul de adeverință de vaccinare din
statul respectiv, obținute de cetățenii români, precum și de membrii de familie ai acestora
într-un stat terț, doar în situația în care persoanelor în cauză li s-a administrat schema
completă de vaccinare pe teritoriul unui stat terț. Atribuțiile prevăzute la lit. a) și b) sunt
realizate de către reprezentanții Ministerului Sănătății din cadrul Grupului operațional.
c) preia solicitările de la Centrul de preluare a apelurilor și le trimite, în vederea
soluționării, în cel mai scurt timp posibil, către instituțiile și autoritățile publice responsabile
din România prevăzute la art. 1 alin. (9) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 68/2021.
Atribuțiile prevăzute la lit. c) sunt îndeplinite prin reprezentanții Direcției pentru Evidența
Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date (DEPABD), în ceea ce privește solicitările
referitoare la neconcordanțele datelor privind identitatea persoanei, și prin reprezentanții
Ministerului Sănătății (MS), în ceea ce privește solicitările referitoare la introducerea eronată
a datelor persoanelor în Registrul electronic național de vaccinări (RENV) și în ceea ce privește
solicitările referitoare la introducerea eronată a datelor persoanelor în platforma informatică
„Corona-forms”.
→ asigurarea serviciilor și a mijloacelor tehnice de comunicații și tehnologia
informației pentru funcționarea Grupului operațional, precum și instruirea operatorilor
privind utilizarea aplicației informatice se realizează de către STS.
→ Grupul operațional funcționează zilnic, în intervalul orar 8,30—16,30. Grupul
operațional este condus de un președinte numit prin ordin al ministrului sănătății și doi
vicepreședinți numiți prin ordin al ministrului sănătății, respectiv prin ordin al ministrului
afacerilor interne.
→ desemnarea reprezentanților Ministerului Sănătății și Ministerului Afacerilor
Interne în Grupul operațional se face prin ordin al ministrului sănătății, respectiv ordin al
ministrului afacerilor interne.
→ Președintele Grupului operațional stabilește atribuții și sarcini specifice pentru
reprezentanții Ministerului Sănătății din grup.
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→ Grupul operațional monitorizează solicitările prevăzute la art. 4 alin. (3) lit. a) din
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 68/2021 și informează Centrul de preluare a apelurilor
despre soluționarea acestora.
→ în sensul prevederilor art. 4 alin. (6) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.
68/2021, sesizarea de către Grupul operațional a instituțiilor și autorităților publice
responsabile se realizează doar în cazul în care solicitantul transmite toate informațiile și
documentele solicitate de centrul de suport, în conformitate cu procedura prevăzută în anexa
nr. 1 la Ordin.
→ procedura privind eliberarea, verificarea, acceptarea și revocarea certificatelor
digitale ale UE privind COVID este prevăzută în anexa nr. 1 care face parte integrantă din Ordin.
→ Fluxul informațional privind eliberarea certificatului digital al UE privind COVID este
prevăzut în anexa nr. 2 care face parte integrantă din Ordin.
ANEXA nr. 1
PROCEDURĂ
de eliberare, verificare, acceptare și revocare a certificatului digital al UE privind COVID
CAPITOLUL I
Dispoziții comune
Art. 1. Prezenta procedură are ca scop reglementarea modului de eliberare, verificare,
acceptare și revocare a certificatului digital al UE privind COVID, denumit în continuare
certificat, pe teritoriul României.
Art. 2. (1) Prezenta procedură stabilește modul de utilizare a Sistemului informatic
integrat de eliberare și verificare a certificatelor digitale ale UE privind COVID-19, precum și
atribuțiile instituțiilor implicate și ale Centrului de suport prevăzut la art. 4 alin. (1) din
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 68/2021 privind adoptarea unor măsuri pentru
punerea în aplicare a cadrului european pentru eliberarea, verificarea și acceptarea
certificatului digital al Uniunii Europene privind COVID pentru a facilita libera circulație pe
durata pandemiei de COVID-19.
(2) În sensul prezentei proceduri, prin solicitant se înțelege persoana care solicită
eliberarea unui certificat pentru sine sau pentru o altă persoană, cu condiția cunoașterii
datelor necesare în vederea eliberării certificatului.
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CAPITOLUL II
Eliberarea și acceptarea certificatelor
Art. 3. Potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 68/2021,
certificatele sunt eliberate, la cererea solicitantului, în conformitate cu prevederile art. 5-7 din
Regulamentul UE 2021/953 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 iunie 2021
privind cadrul pentru eliberarea, verificarea și acceptarea certificatelor interoperabile de
vaccinare, testare și vindecare de COVID-19 (certificatul digital al UE privind COVID) pentru a
facilita libera circulație pe durata pandemiei de COVID-19, în forma prevăzută în anexa la
regulament.
Art. 4. (1) Solicitantul poate obține certificatele prevăzute la art. 3 astfel:
a) electronic, situație în care solicitantul accesează portalul web https://certificatcovid.gov.ro, menționat la art. 1 alin. (4) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.
68/2021;
b) letric, situație în care solicitantul se adresează primăriei sau serviciului public
comunitar de evidență a persoanelor, competentă/competent teritorial;
c) electronic sau letric, situație în care solicitantul se adresează direcției de sănătate
publică județene sau a municipiului București pe raza căreia are domiciliul.
(2) În cazul în care solicitantul a fost vaccinat cu una sau mai multe doze din schema
completă de vaccinare într-un stat membru sau într-un stat terț, acesta apelează Centrul de
preluare a apelurilor, la numărul de telefon 021.414.44.25, și solicită eliberarea unui certificat
de vaccinare în baza unor documente emise de statul pe teritoriul căruia i-au fost administrate
una sau mai multe doze din schema completă de vaccinare.
Art. 5. În situația prevăzută la art. 4 alin. (1) lit. a), solicitantul se autentifică pe portalul
web https://certificatcovid.gov.ro, folosind o adresă de e-mail validă, și completează ulterior
setul de date indicat în portal în funcție de tipul de certificat pe care îl solicită, în conformitate
cu prevederile art. 1 alin. (7) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 68/2021.
Art. 6. În situația prevăzută la art. 4 alin. (1) lit. b), reprezentantul primăriei, respectiv
al serviciului public comunitar de evidență a persoanelor accesează și se autentifică conform
art. 5 pe portalul web https://certificat-covid.gov.ro și solicită eliberarea, în numele
solicitantului, a certificatului, în urma completării datelor cu caracter personal ale
solicitantului pe portalul web.
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Art. 7. În situația prevăzută la art. 4 alin. (1) lit. c), reprezentantul direcției de sănătate
publică județene sau a municipiului București accesează și se autentifică conform art. 5 pe
portalul web https://certificat-covid.gov.ro și solicită eliberarea, în numele solicitantului, a
certificatului, în urma completării datelor cu caracter personal ale solicitantului pe portalul
web.
Art. 8. (1) În situația prevăzută la art. 4 alin. (2), Centrul de preluare a apelurilor preia
apelul solicitantului, deschide tichet în aplicația informatică menționată la art. 2 alin. (2) din
ordin, completează datele de identificare și de contact ale solicitantului și adresa de e-mail
indicată de acesta. Ulterior, operatorul Centrului de preluare a apelurilor transmite un e-mail
solicitantului pe adresa comunicată de către acesta, în vederea transmiterii de către solicitant
a datelor prevăzute de art. 12 alin. (1) și a documentelor necesare pentru eliberarea
certificatului indicate de operator. După transmiterea datelor de către solicitant, operatorul
Centrului de preluare a apelurilor vizualizează conținutul acestora, iar în cazul în care e-mailul
conține datele și atașamentele solicitate, transmite solicitarea către Grupul operațional.
(2) În cazul în care e-mailul transmis de către solicitant nu conține toate datele și
informațiile necesare transmiterii solicitării către Grupul operațional, operatorul Centrului de
preluare a apelurilor contactează telefonic solicitantul în acest sens.
(3) În cazul în care solicitantului i s-a administrat una dintre dozele din schema
completă de vaccinare pe teritoriul altui stat membru sau stat terț și poate face dovada acestui
fapt prin documente justificative, Grupul operațional parcurge următoarele etape:
a) analizează solicitarea și verifică documentele de vaccinare obținute de cetățenii
români, precum și de membrii de familie ai acestora, în alt stat membru sau stat terț, din
punctul de vedere al concordanței cu modelul de adeverință de vaccinare din statul respectiv,
precum și cu datele de identificare;
b) verifică dacă solicitantul se încadrează în categoriile de persoane pentru care
România emite certificate de vaccinare, precum și dacă solicitantul a fost vaccinat cu un vaccin
recunoscut de România, conform prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr.
68/2021;
c) acceptă, după caz, propunerea. După acceptare, reprezentanții Institutului Național
de Sănătate Publică (INSP) introduc datele privind vaccinarea persoanei în cauză în Registrul
electronic național de vaccinări;
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d) înștiințează Centrul de preluare a apelurilor cu privire la stadiul soluționării
solicitării.
(4) În cazul în care solicitantului i s-a administrat schema completă de vaccinare pe
teritoriul unui stat terț și poate face dovada acestui fapt prin documente justificative, Grupul
operațional parcurge următoarele etape:
a) analizează solicitarea și verifică documentele de vaccinare cu modelul de adeverință
de vaccinare din statul respectiv, obținute de cetățenii români, precum și de membrii de
familie ai acestora;
b) verifică dacă solicitantul se încadrează în categoriile de persoane pentru care
România emite certificate de vaccinare, precum și dacă solicitantul a fost vaccinat cu un vaccin
recunoscut de România, conform prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr.
68/2021;
c) acceptă, după caz, propunerea. După acceptare, reprezentanții INSP introduc datele
privind vaccinarea persoanei în cauză în Registrul electronic național de vaccinări;
d) înștiințează Centrul de preluare a apelurilor cu privire la stadiul soluționării
solicitării.
(5) În vederea efectuării verificărilor prevăzute la alin. (3) lit. a) și alin. (4) lit. a), Grupul
operațional solicită Ministerului Afacerilor Externe modelele de adeverințe de vaccinare
eliberate de statele membre UE și de alte state terțe.
(6) Pentru persoanele care s-au vaccinat cu un vaccin care nu figurează pe lista de
vaccinuri publicată de Ministerul Sănătății în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (1) lit. e)
din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 68/2021 sau care transmit o adeverință de
vaccinare emisă de alt stat în care nu este specificat tipul de vaccin efectuat sau pentru care
Ministerul Afacerilor Externe nu a pus la dispoziția Grupului operațional modelul de
adeverință, conform alin. (5), nu se înregistrează datele privind vaccinarea în Registrul
electronic național de vaccinări și nu se eliberează certificat de vaccinare.
(7) Centrul de preluare a apelurilor informează solicitantul cu privire la stadiul
soluționării solicitării și, după caz, cu privire la posibilitatea eliberării certificatului prin
accesarea portalului web https://certificat-covid.gov.ro.
Art. 9. În situația în care solicitarea formulată conform prevederilor art. 5—8 are ca
rezultat eliberarea unui certificat în conținutul căruia au fost identificate neconcordanțe în
informațiile cuprinse în certificat sau eliberarea acestuia nu este posibilă, titularul
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certificatului sau persoana care a solicitat certificatul apelează Centrul de preluare a apelurilor
în vederea semnalării și remedierii situației.
Art. 10. (1) În situația prevăzută la art. 9, Centrul de preluare a apelurilor preia apelul
solicitantului, deschide tichet în aplicația informatică menționată la art. 2 alin. (2) din ordin,
completează datele de identificare și de contact ale solicitantului și adresa de e-mail indicată
de acesta. Ulterior, operatorul Centrului de preluare a apelurilor transmite un e-mail
solicitantului pe adresa comunicată de către acesta, în vederea transmiterii de către solicitant
a datelor prevăzute de art. 12 alin. (2) și a documentelor necesare pentru eliberarea
certificatului indicate de operator. După transmiterea datelor de către solicitant, operatorul
Centrului de preluare a apelurilor vizualizează conținutul acestora, iar în cazul în care e-mailul
conține datele și atașamentele solicitate, transmite solicitarea către Grupul operațional.
(2) În cazul în care e-mailul transmis de către solicitant nu conține toate datele și
informațiile necesare transmiterii solicitării către Grupul operațional, operatorul Centrului de
preluare a apelurilor contactează telefonic solicitantul în acest sens.
(3) Ulterior transmiterii informațiilor conform alin. (1), Grupul operațional primește
solicitarea și informațiile aferente acesteia de la Centrul de preluare a apelurilor, o analizează
și, după caz, redirecționează solicitarea către instituțiile și autoritățile publice menționate la
art. 2 alin. (1) și (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 68/2021, în vederea soluționării
acesteia, urmând să comunice Centrului de preluare a apelurilor despre stadiul soluționării
solicitării.
(4) În cazul în care certificatul ce reprezintă obiectul sesizării este un certificat privind
testarea, Grupul operațional tratează solicitarea cu prioritate, în vederea respectării
termenelor prevăzute la art. 4 alin. (6) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 68/2021.
Dacă pe certificatele de testare sunt identificate erori sau neconcordanțe privind datele
introduse de unitatea care a efectuat testarea pe platforma informatică „Corona-forms”,
Grupul operațional va transmite solicitarea direcției de sănătate publică (DSP) pentru
rectificarea imediată a acestora.
Art. 11. (1) Centrul de preluare a apelurilor informează titularul sau persoana care a
solicitat eliberarea certificatului despre stadiul soluționării solicitării.
(2) Ulterior informării prevăzute la alin. (1), persoana în cauză accesează portalul în
vederea emiterii certificatului în format electronic.
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Art. 12. (1) În vederea transmiterii solicitării menționate la art. 4 alin. (2) către Grupul
operațional, solicitantul pune la dispoziția Centrului de preluare a apelurilor, prin răspuns la
e-mailul transmis de operator, următoarele date, informații și, după caz, documente:
a) numele, prenumele, numărul de telefon și adresa de e-mail ale solicitantului sau ale
unei persoane care reprezintă solicitantul;
b) fotografie/scan de pe actul de identitate/pașaport/ document emis de alt stat, după
caz;
c) fotografie/scan de pe certificatul de căsătorie sau de naștere, în cazul în care
solicitantul este membru de familie al unui cetățean român, ce a fost vaccinat cu schemă
completă de vaccinare într-un stat terț;
d) fotografie/scan de pe documentul care atestă administrarea uneia sau ambelor
doze din schema de vaccinare completă, emis de către alt stat.
(2) În vederea transmiterii solicitării menționate la art. 9 către Grupul operațional,
titularul sau solicitantul pune la dispoziția Centrului de preluare a apelurilor, prin răspuns la emailul transmis de operator, următoarele date, informații și, după caz, documente:
a) numele, prenumele, numărul de telefon și adresa de e-mail ale solicitantului sau ale
unei persoane care reprezintă solicitantul;
b) fotografie/scan de pe actul de identitate/pașaport/ document emis de alt stat, după
caz;
c) fotografie/scan de pe certificatul de căsătorie sau de naștere;
d) fotografie/scan de pe certificatul eliberat prin portalul web https://certificatcovid.gov.ro ale cărui date nu corespund realității, după caz.
CAPITOLUL III
Verificarea certificatelor la intrarea pe teritoriul României
Art. 13. (1) În aplicarea art. 2 alin. (2) lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.
68/2021, Inspectoratul General al Poliției de Frontieră, din subordinea Ministerului Afacerilor
Interne, procedează la:
a) realizarea automată de verificări cu privire la valabilitatea și autenticitatea
certificatului digital COVID-19;
b) verificarea concordanței între datele de identitate preluate din documentul de
călătorie și cele conținute de certificatul digital.
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(2) În cazul în care se constată faptul că certificatul digital nu este valabil și/sau
autentic, se semnalează situația reprezentanților direcției de sănătate publică din punctele de
trecere a frontierei de stat a României, în vederea dispunerii de măsuri conform prevederilor
Legii nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătății publice în situații de
risc epidemiologic și biologic, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
CAPITOLUL IV
Revocarea certificatelor
Art. 14. (1) În urma suspendării unui lot de vaccinuri împotriva COVID-19, Ministerul
Sănătății, prin SII-CDC, revocă certificatele de vaccinare emise pentru lotul respectiv.
(2) În situația constatării unor neconcordanțe identificate în informațiile cuprinse în
certificatele digitale al UE privind COVID emise de Ministerul Sănătății, prin SII-CDC, Ministerul
Sănătății revocă certificatele respective după corectarea datelor, conform prevederilor art. 4
alin. (6) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 68/2021.
(3) În cazul certificatelor eliberate sau obținute în mod fraudulos, în condițiile
prevederilor art. 1 alin. (11) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 68/2021, Ministerul
Sănătății, prin SII-CDC, revocă certificatele respective, cu respectarea legislației în vigoare.
(4) Titularii certificatelor revocate în conformitate cu prevederile alin. (1)—(3) sunt
informați în cel mai scurt timp posibil de către reprezentanții Ministerului Sănătății din Grupul
operațional cu privire la faptul că certificatul a fost revocat și cu privire la motivele revocării,
printr-un e-mail transmis pe adresa de e-mail folosită de titular pentru eliberarea
certificatului.
(5) Serviciul de Telecomunicații Speciale, în calitate de administrator tehnic al SII-CDC,
actualizează și transmite către portalul de interoperabilitate creat și gestionat de Comisia
Europeană, prevăzut la art. 1 alin. (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 68/2021, lista
cu certificatele revocate în condițiile prevăzute la alin. (1) - (3).
(6) Lista cu certificatele revocate nu va conține alte date decât codul unic de
identificare a certificatelor respective, precum și tipul acestora.
(7) Orice liste cu certificate revocate transmise între statele membre în temeiul art. 4
alin. (2) din Regulamentul (UE) 2021/953 nu se păstrează după sfârșitul perioadei de aplicare
a regulamentului.
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√ Hotărârea nr. 45/2021 privind aprobarea Listei cu clasificarea țărilor/teritoriilor în
funcție de rata de incidență cumulată, publicată în M.Of. nr. 684 din 9 iulie 2021
→ se aprobă Lista cu clasificarea țărilor/teritoriilor în funcție de rata de incidență
cumulată, prevăzută în anexa care face parte integrantă din Hotărâre, în vederea stabilirii
persoanelor care sosesc în România din acestea și cu privire la care se instituie măsura
carantinei.
→ Hotărârea se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și se comunică
tuturor componentelor Sistemului Național de Management al Situațiilor de Urgență, pentru
punere în aplicare prin ordine și acte administrative ale conducătorilor acestora.
ANEXĂ
LISTA
cu clasificarea țărilor/teritoriilor în funcție de rata de incidență cumulată
Stat/Teritoriu

Seychelles
Columbia
Namibia
Mongolia
Argentina
Kuweit
Fiji
Tunisia
Uruguay
Jersey
Oman
Cipru
Maldive
Marea Britanie**
Brazilia**
Africa de Sud**
Costa Rica
Suriname
Cuba
Panama
Paraguay
Insulele Virgine Britanice
Nepal**

Rata de incidență cumulată la 1.000
locuitori*
Zona roșie
19.2
8.0
7.8
7.4
6.1
5.8
5.6
5.4
5.3
5.3
5.1
4.9
4.5
4.4
4.0
4.0
4.0
3.8
3.4
3.3
3.1
3.1
0.8
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India**

0.5
Zona galbenă

Chile
Saint Kitts si Nevis
Emiratele Arabe Unite
Georgia
Kârgâzstan
Portugalia
Malaysia
Botswana
Spania
Trinidad si Tobago
Bahrain
Irak
Federația Rusa
Bolivia
Zambia
Iran
Insulele Virgine ale Statelor Unite
Andorra
Guyana
Zona verde
Kazahstan
Honduras
Gibraltar
Sint Maarten
Capul Verde
Sri Lanka
Guatemala
Peru
Republica Dominicana
Irlanda
Indonezia
Belarus
Thailanda
Monaco
Bahamas
Rwanda
Ecuador
Turcia
Belize
Zimbabwe
Bonaire, Saint Eustatius si Saba
Luxemburg
Filipine

2.9
2.8
2.8
2.5
2.5
2.4
2.4
2.4
2.2
2.1
2.1
2.0
2.0
2.0
1.9
1.7
1.7
1.7
1.6
1.5
1.4
1.3
1.3
1.3
1.2
1.2
1.1
1.1
1.1
1.1
1.1
1.0
1.0
0.9
0.9
0.9
0.9
0.9
0.9
0.8
0.8
0.7
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Iordania
Grecia
Cambodgia
Danemarca
Libia
Guam
Qatar
Olanda
Belgia
Timorul de Est
Saint Lucia
Venezuela
Bangladesh
Afghanistan
Norvegia
Statele Unite ale Americii
Arabia Saudita
Mexic
Liechtenstein
Armenia
Congo
Eswatini
El Salvador
Letonia
Saint Vincent si Grenadine
Suedia
Franța
Palestina
Muntenegru
Liban
Finlanda
Israel
Aruba
Myanmar
Guernsey
Bhutan
Liberia
Insulele Feroe
Croația
Insula Man
Estonia
Bermuda
Uganda
Mauritius
Eritreea

0.7
0.7
0.7
0.7
0.7
0.7
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.6
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.4
0.4
0.4
0.4
0.4
0.4
0.4
0.4
0.4
0.4
0.4
0.4
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.3
0.2
0.2
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Jamaica
Puerto Rico
Lesotho
Canada
Lituania
Elveția
Ucraina
Italia
Polinezia Franceza
Cehia
Japonia
Republica Moldova
Maroc
Coreea de Sud
Mozambic
Uzbekistan
Slovenia
Curaçao
Barbados
Mauritania
Serbia
Austria
Bulgaria
Malta
Anguilla
Algeria
Sierra Leone
Haiti
Gabon
Malawi
Insulele Cayman
Slovacia
Germania
Ungaria
Bosnia si Herțegovina
Azerbaidjan
Kenia
Republica Democrata Congo
Islanda
Comore
Sao Tome si Principe
Senegal
Kosovo
Nicaragua
Vietnam

0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
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Pakistan
Ghana
Angola
Togo
Dominica
Taiwan
Romania
Singapore
Gambia
San Marino
Guineea Bissau
Laos
Burundi
Djibouti
Australia
Albania
Brunei Darussalam
Somalia
Grenada
Madagascar
Sudan
Benin
Mali
Nigeria
Niger
Yemen
Burkina Faso
Polonia
Macedonia de Nord
Groenlanda
Egipt
Guineea Ecuatoriala
Insulele Turks si Caicos
Papua Noua Guinee
Noua Zeelanda
Republica Centrafricana
Wallis si Futuna
Camerun
Antigua si Barbuda
Insulele Mariane de Nord
Etiopia
Ciad
Siria
Tadjikistan
Guineea

0.1
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
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Coasta de Fildeș
0.0
Sudanul de Sud
0.0
Republica Populara Chineza
0.0
Insulele Falkland (Malvine)
0.0
Vatican
0.0
Insulele Marshall
0.0
Micronezia
0.0
Montserrat
0.0
Noua Caledonie
0.0
Insulele Solomon
0.0
Tanzania
0.0
Vanuatu
0.0
Sahara de vest
0.0
* (date publicate de ECDC joi 8 iulie 2021 pentru perioada 28 - 04 iulie 2021)
** urmare a detecției circulației în populația umană a unor variante de virus SARS-CoV-2 cu
transmitere mai ridicată
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