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INFORMARE 

ACTE NORMATIVE ADOPTATE ÎN APLICAREA 

DECRETULUI PENTRU INSTITUIREA STĂRII DE ALERTĂ 

 

21 octombrie 2021 

√ Hotărârea Guvernului nr. 1091/2021 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 
136/2016 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per 
elev/preşcolar şi stabilirea finanţării de bază de la bugetul de stat, din sume defalcate din T.V.A. 
prin bugetele locale, pe baza costului standard per elev/preşcolar, pentru toţi preşcolarii şi elevii 
din învăţământul general obligatoriu particular şi confesional acreditat, precum şi pentru cei din 
învăţământul profesional şi liceal acreditat, particular şi confesional, publicată in Monitorul Oficial 
1005/21.10.2021 

→ Hotărârea Guvernului nr. 136/2016, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după 
cum urmează: 

1.În titlu şi în tot cuprinsul hotărârii sintagma "elev/preşcolar" se înlocuieşte cu sintagma 
"antepreşcolar/preşcolar/elev". 

2.Anexele nr. 1-5 se înlocuiesc cu anexele nr. 1-5 la prezenta hotărâre. 

ANEXA nr. 1: Costurile standard per antepreşcolar/preşcolar/elev pentru cheltuielile cu salariile, 
sporurile, indemnizaţiile şi alte drepturi salariale în bani, stabilite prin lege, precum şi contribuţiile 
aferente acestora pentru unităţile de învăţământ particular şi confesional acreditate, pentru anul 
2021 

(- Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 136/2016) 

Nr. 
crt. Nivel/filieră/profil 

Forma 
de 
învăţă
mânt 

Standarde de cost per 
antepreşcolar/preşcolar/el
ev, pe medii şi pe niveluri 

- lei - 

Standarde de cost per 
antepreşcolar/preşcolar/el
ev, pe medii şi pe niveluri 
pentru învăţământul în 
limbile minorităţilor 

- lei - 

Urban Rural Urban Rural 

1 Învăţământ 
antepreşcolar zi 15000 15000 15000 15000 

2 

Învăţământ preşcolar 
cu program normal 
(inclusiv copiii cu 
vârsta de minimum 2 
ani înscrişi în 
învăţământul 
preşcolar) 

zi 4052 4431 4052 4431 
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3 

Învăţământ preşcolar 
cu program 
prelungit/săptămânal 
(inclusiv copiii cu 
vârsta de minimum 2 
ani înscrişi în 
învăţământul 
preşcolar) 

zi 7431 7431 7431 7431 

4 Învăţământ primar zi 4663 5555 5456 6500 

5 Învăţământ gimnazial zi 6111 7028 6985 8034 

6 Învăţământ liceal 
teoretic zi 6111 6111 6845 6845 

7 Învăţământ liceal 
teoretic seral 4529 4529 5073 5073 

8 
Învăţământ liceal 
tehnologic şi 
confesional 

zi 6319 6319 7078 7078 

9 Învăţământ liceal 
tehnologic seral 4926 4926 5518 5518 

10 

Învăţământ liceal 
artistic (toate 
specializările, excepţie 
specializarea muzică) 
şi sportiv 

zi 8067 8067 9036 9036 

11 Învăţământ liceal FR 2384 2384 2671 2671 

12 

Învăţământ 
profesional, inclusiv 
stagiile de pregătire 
practică/Învăţământ 
dual 

zi 6692 6692 7362 7362 

 

ANEXA nr. 2: Coeficienţii de diferenţiere pentru costurile standard per 
antepreşcolar/preşcolar/elev şi coeficienţii de corecţie pentru învăţământul în limbile 
minorităţilor naţionale, pentru cheltuielile cu salariile, sporurile, indemnizaţiile şi alte drepturi 
salariale în bani, stabilite prin lege, precum şi contribuţiile aferente acestora 
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(- Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 136/2016) 

Nr. 
crt. Nivel/filieră/profil Forma de 

învăţământ 

Coeficienţii de diferenţiere 
pentru costurile standard per 
antepreşcolar/preşcolar/elev 
pe niveluri 

Coeficienţii de 
corecţie pe 
niveluri pentru 
învăţământul în 
limbile 
minorităţilor 

Urban Rural Urban Rural 

1 Învăţământ 
antepreşcolar zi 2,4546 2,4546 2,4546 2,4546 

2 

Învăţământ preşcolar cu 
program normal (inclusiv 
copiii cu vârsta de 
minimum 2 ani înscrişi în 
învăţământul preşcolar) 

zi 0,663 0,725 0,000 0,000 

3 

Învăţământ preşcolar cu 
program 
prelungit/săptămânal 
(inclusiv copiii cu vârsta 
de minimum 2 ani înscrişi 
în învăţământul 
preşcolar) 

zi 1,216 1,216 0,000 0,000 

4 Învăţământ primar zi 0,763 0,909 0,170 0,170 

5 Învăţământ gimnazial zi 1,000 1,150 0,143 0,143 

6 Învăţământ liceal teoretic zi 1,000 1,000 0,120 0,120 

7 Învăţământ liceal teoretic seral 0,741 0,741 0,120 0,120 

8 Învăţământ liceal 
tehnologic şi confesional zi 1,034 1,034 0,120 0,120 

9 Învăţământ liceal 
tehnologic seral 0,806 0,806 0,120 0,120 

10 Învăţământ liceal artistic 
(toate specializările, 

zi 1,320 1,320 0,120 0,120 
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excepţie specializarea 
muzică) şi sportiv 

11 Învăţământ liceal FR 0,390 0,390 0,120 0,120 

12 

Învăţământ profesional, 
inclusiv stagiile de 
pregătire 
practică/Învăţământ dual 

zi 1,095 1,095 0,100 0,100 

 

ANEXA nr. 3: Costurile standard per antepreşcolar/preşcolar/elev privind cheltuielile cu pregătirea 
profesională, cheltuielile cu evaluarea periodică a elevilor, precum şi cheltuielile prevăzute la 
articolul bugetar "bunuri şi servicii", pentru anul 2021 

(- Anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 136/2016) 

Praguri 
numerice Tipuri de unităţi 

Cost standard per antepreşcolar/preşcolar/elev/an, 
conform zonei de temperatură, pentru mediul urban 

- lei - 

ZONA 
1 

ZONA 
2 

ZONA 
3 

ZONA 
4 

ZONA 
5 ZONA 6 

1-300 

Creşă 579 585 597 615 633 652 

Grădiniţă 482 487 497 511 526 540 

Şcoală gimnazială/primară 463 467 477 490 504 518 

Liceu/Colegiu/Şcoală 
profesională/Învăţământ 
dual 

525 531 541 557 572 588 

301-800 

Creşă 620 626 639 658 678 698 

Grădiniţă 485 490 499 514 528 543 

Şcoală gimnazială/primară 465 470 479 493 507 521 

Liceu/Colegiu/Şcoală 
profesională/Învăţământ 
dual 

527 533 543 559 575 591 
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Praguri 
numerice Tipuri de unităţi 

Cost standard per antepreşcolar/preşcolar/elev/an, 
conform zonei de temperatură, pentru mediul rural 

- lei - 

ZONA 
1 

ZONA 
2 

ZONA 
3 

ZONA 
4 

ZONA 
5 ZONA 6 

1-300 

Creşă 579 585 597 615 633 652 

Grădiniţă 564 570 581 598 615 632 

Şcoală gimnazială/primară 541 547 557 574 590 606 

Liceu/Colegiu/Şcoală 
profesională/Învăţământ 
dual 

614 621 633 651 670 688 

301-800 

Creşă 620 626 639 658 678 698 

Grădiniţă 567 573 584 601 618 635 

Şcoală gimnazială/primară 544 549 560 576 593 609 

Liceu/Colegiu/Şcoală 
profesională/Învăţământ 
dual 

617 623 636 654 673 691 

Zone de temperatură: 

Zona 1 - Călăraşi, Constanţa, Dolj, Giurgiu, Olt, Tulcea, Teleorman 

Zona 2 - Arad, Bucureşti, Brăila, Dâmboviţa, Gorj, Galaţi, Ilfov, Ialomiţa, Mehedinţi, Timiş 

Zona 3 - Argeş, Bihor, Buzău, Iaşi, Prahova, Satu Mare, Vaslui 

Zona 4 - Botoşani, Cluj, Mureş, Sălaj, Vrancea 

Zona 5 - Alba, Bacău, Braşov, Caraş-Severin, Neamţ, Sibiu, Vâlcea 

Zona 6 - Bistriţa-Năsăud, Covasna, Hunedoara, Harghita, Maramureş, Suceava 
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ANEXA nr. 4: Coeficienţii de diferenţiere pentru costurile standard per 

antepreşcolar/preşcolar/elev pentru cheltuielile cu pregătirea profesională, cheltuielile cu 

evaluarea periodică a elevilor şi cheltuielile prevăzute la articolul bugetar "bunuri şi servicii" 

(- Anexa nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 136/2016) 

Praguri 
numerice Tipuri de unităţi 

Coeficient final, conform zonei de temperatură, pentru 
mediul urban 

ZONA 
1 

ZONA 
2 

ZONA 
3 

ZONA 
4 

ZONA 
5 ZONA 6 

1-300 

Creşă 1,2867 1,3000 1,3267 1,3667 1,4067 1,4489 

Grădiniţă 1,0710 1,0817 1,1031 1,1352 1,1674 1,1995 

Şcoală gimnazială/primară 1,0270 1,0373 1,0578 1,0886 1,1194 1,1502 

Liceu/Colegiu/Şcoală 
profesională/Învăţământ 
dual 

1,1661 1,1778 1,2011 1,2361 1,2711 1,3061 

301-800 

Creşă 1,3778 1,3911 1,4200 1,4622 1,5067 1,5511 

Grădiniţă 1,0760 1,0868 1,1083 1,1406 1,1728 1,2051 

Şcoală gimnazială/primară 1,0320 1,0423 1,0630 1,0939 1,1249 1,1559 

Liceu/Colegiu/Şcoală 
profesională/Învăţământ 
dual 

1,1711 1,1829 1,2063 1,2414 1,2765 1,3117 

Praguri 
numerice Tipuri de unităţi 

Coeficient final, conform zonei de temperatură, pentru 
mediul rural 

ZONA 
1 

ZONA 
2 

ZONA 
3 

ZONA 
4 

ZONA 
5 ZONA 6 

1-300 
Creşă 1,2867 1,3000 1,3267 1,3667 1,4067 1,4489 

Grădiniţă 1,2531 1,2656 1,2906 1,3282 1,3659 1,4034 
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Şcoală gimnazială/primară 1,2016 1,2136 1,2376 1,2737 1,3097 1,3457 

Liceu/Colegiu/Şcoală 
profesională/Învăţământ 
dual 

1,3643 1,3780 1,4053 1,4462 1,4872 1,5281 

301-800 

Creşă 1,3778 1,3911 1,4200 1,4622 1,5067 1,5511 

Grădiniţă 1,2589 1,2716 1,2967 1,3345 1,3722 1,4100 

Şcoală gimnazială/primară 1,2074 1,2195 1,2437 1,2799 1,3161 1,3524 

Liceu/Colegiu/Şcoală 
profesională/Învăţământ 
dual 

1,3702 1,3840 1,4114 1,4524 1,4935 1,5347 

Zone de temperatură: 

Zona 1 - Călăraşi, Constanţa, Dolj, Giurgiu, Olt, Tulcea, Teleorman 

Zona 2 - Arad, Bucureşti, Brăila, Dâmboviţa, Gorj, Galaţi, Ilfov, Ialomiţa, Mehedinţi, Timiş 

Zona 3 - Argeş, Bihor, Buzău, Iaşi, Prahova, Satu Mare, Vaslui 

Zona 4 - Botoşani, Cluj, Mureş, Sălaj, Vrancea 

Zona 5 - Alba, Bacău, Braşov, Caraş-Severin, Neamţ, Sibiu, Vâlcea 

Zona 6 - Bistriţa-Năsăud, Covasna, Hunedoara, Harghita, Maramureş, Suceava 

 

 

NOTĂ: Pentru unităţile de învăţământ preuniversitar particular şi confesional acreditat care au în 

componenţa lor mai multe tipuri de învăţământ, calculul finanţării de bază se va face prin 

ponderarea numărului de elevi cu costul standard per elev/preşcolar pentru fiecare nivel de 

învăţământ. Unităţile de învăţământ care şcolarizează elevi în învăţământul primar sunt incluse la 

categoria şcoli gimnaziale. 
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ANEXA nr. 5: SITUAŢIE JUSTIFICATIVĂ privind utilizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea 

adăugată pentru finanţarea de bază a unităţilor de învăţământ particular şi confesional acreditat 

(- Anexa nr. 5 la Hotărârea Guvernului nr. 136/2016) 

- lei - 

N
r. 
cr
t. 

Lu
n
a 

Tip de 
unitat
e de 
învăţă
mânt 

Nr. 
efectiv 
de 
antepreş
colari/ 
preşcola
ri/elevi 

Standard de cost 
aprobat potrivit 
legii pentru: 

Sume calculate (nr. 
efectiv 
antepreşcolari/preş
colari/elevi x cost 
standard) pentru: 

Sume primite de la 
bugetul local 
pentru finanţarea: 

Sume rămase 
neutilizate de 
restituit din 
finanţarea: 

cheltuie
li cu 
salariile
, 
sporuril
e, 
indemni
zaţiile şi 
alte 
drepturi 
salarial
e în 
bani, 
stabilite 
prin 
lege, 
precum 
şi 
contrib
uţiile 
aferent
e 
acestor
a 

cheltui
eli cu 
pregăti
rea 
profesi
onală, 
cheltui
eli cu 
evaluar
ea 
periodi
că a 
elevilor
, 
precum 
şi 
cheltui
elile 
prevăz
ute la 
articolu
l 
bugeta
r 
"bunuri 
şi 
servicii
" 

cheltuie
li cu 
salariile
, 
sporuril
e, 
indemni
zaţiile şi 
alte 
drepturi 
salarial
e în 
bani, 
stabilite 
prin 
lege, 
precum 
şi 
contrib
uţiile 
aferent
e 
acestor
a 

cheltuiel
i cu 
pregătir
ea 
profesio
nală, 
cheltuiel
i cu 
evaluare
a 
periodic
ă a 
elevilor, 
precum 
şi 
cheltuiel
ile 
prevăzut
e la 
articolul 
bugetar 
"bunuri 
şi 
servicii" 

cheltuie
lilor cu 
salariile
, 
sporuril
e, 
indemni
zaţiile şi 
alte 
drepturi 
salarial
e în 
bani, 
stabilite 
prin 
lege, 
precum 
şi a 
contrib
uţiilor 
aferent
e 
acestor
a 

cheltui
elilor 
cu 
pregăti
rea 
profesi
onală, 
a 
cheltui
elilor 
cu 
evaluar
ea 
periodi
că a 
elevilor
, 
precum 
şi a 
cheltui
elilor 
prevăz
ute la 
articolu
l 
bugeta
r 
"bunuri 
şi 
servicii
" 

cheltuie
lilor cu 
salariile
, 
sporuril
e, 
indemni
zaţiile şi 
alte 
drepturi 
salarial
e în 
bani, 
stabilite 
prin 
lege, 
precum 
şi a 
contrib
uţiilor 
aferent
e 
acestor
a 

cheltui
elilor 
cu 
pregăti
rea 
profesi
onală, 
a 
cheltui
elilor 
cu 
evaluar
ea 
periodi
că a 
elevilor
, 
precum 
şi a 
cheltui
elilor 
prevăz
ute la 
articolu
l 
bugeta
r 
"bunuri 
şi 
servicii
" 

0 1 2 3 4 5 6 = 3 * 4 7 = 3 * 5 8 9 10 = 8 - 
6 

11 = 9 - 
7 
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√   Ordinul ministrului culturii şi al ministrului sănătăţii, interimar,  nr. 3546/2225/2021 
pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului culturii şi al ministrului sănătăţii nr. 
3.245/1.805/2020 privind măsurile pentru prevenirea contaminării cu noul coronavirus SARS-CoV-
2 şi pentru asigurarea desfăşurării activităţilor în condiţii de siguranţă sanitară în domeniul 
culturii, publicat in Monitorul Oficial 1007/21.10.2021 

→ Anexa la Ordinul ministrului culturii şi al ministrului sănătăţii nr. 3.245/1.805/2020, cu 
modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează: 

1.La capitolul I "Măsuri şi reguli pentru activitatea muzeelor şi galeriilor de artă", punctul 1 "Măsuri 
care privesc angajaţii şi răspunderea individuală; angajaţii vor respecta măsurile de precauţie 
universal valabile", litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins: 

"b) se vor carantina la domiciliu în cazul în care au venit în contact cu un caz suspect sau confirmat 
de infecţie cu virusul SARS-CoV-2;" 

2.La capitolul II "Măsuri şi reguli pentru activitatea bibliotecilor", punctul 1 "Măsuri care privesc 
angajaţii şi răspunderea individuală; angajaţii vor respecta măsurile de precauţie universal valabile", 
litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins: 

"b) se vor carantina la domiciliu în cazul în care au venit în contact cu un caz suspect sau confirmat 
de infecţie cu virusul SARS-CoV-2;" 

3.La capitolul III "Măsuri şi reguli pentru activitatea librăriilor", punctul 1 "Măsuri ce privesc 
personalul din librării; angajaţii vor respecta măsurile de precauţie universal valabile", litera b) se 
modifică şi va avea următorul cuprins: 

"b) se vor carantina la domiciliu în cazul în care au venit în contact cu un caz suspect sau confirmat 
de infecţie cu virusul SARS-CoV-2;" 

4.La capitolul IV "Măsuri şi reguli în domeniul producţiei de film şi audiovizual", punctul 1 "Măsuri 
care privesc angajaţii şi răspunderea individuală", litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins: 

"b) se vor carantina la domiciliu în cazul în care au venit în contact cu un caz suspect sau confirmat 
de infecţie cu virusul SARS-CoV-2;" 

5.La capitolul IV "Măsuri şi reguli în domeniul producţiei de film şi audiovizual", punctul 2 "Măsuri 
care privesc angajatorul", litera b) se abrogă. 

6.La capitolul IV "Măsuri şi reguli în domeniul producţiei de film şi audiovizual", punctul 3 "Măsuri 
de precauţie speciale", litera k) se modifică şi va avea următorul cuprins: 

"k) pentru cetăţenii străini sosiţi în România, membri ai echipelor de filmare, se aplică regulile şi 
măsurile de protecţie stabilite de Legea nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul 
sănătăţii publice în situaţii de risc epidemiologic şi biologic, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, precum şi de hotărârile Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă." 

7.La capitolul V "Măsuri şi reguli pentru evenimentele/acţiunile culturale organizate în aer liber, pe 
perioada stării de alertă, pentru prevenirea răspândirii COVID-19", partea introductivă se modifică 
şi va avea următorul cuprins: 

"Prezentul capitol conţine un set de măsuri şi reguli cu privire la standardul minim aplicabil pentru 
evenimentele şi acţiunile culturale organizate în aer liber, denumite în continuare evenimente. 
Persoanele care coordonează fiecare eveniment (de exemplu, organizator, director tehnic etc.) sunt 
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responsabile de verificarea modalităţii de implementare a acestor recomandări, în vederea reducerii 
impactului riscului de infecţie cu SARS-CoV-2 la locul de muncă. 

Asumarea riscurilor ce revin în urma participării la un eveniment se face de către toţi participanţii: 
spectator, artist, furnizor de servicii sau lucrător. 

Prin evenimente sau acţiuni culturale se înţelege, fără a se limita la acestea: teatru, dans, concert, 
proiecţie cinematografică, stand-up comedy, târg, expoziţie, workshop, conferinţă cu caracter 
cultural. 

Spectacolele, concertele, festivalurile publice şi private sau alte evenimente/acţiuni culturale se 
organizează şi se desfăşoară în condiţiile stabilite prin hotărâre a Guvernului privind prelungirea 
stării de alertă pe teritoriul României." 

8.La capitolul V "Măsuri şi reguli pentru evenimentele/acţiunile culturale organizate în aer liber, pe 
perioada stării de alertă, pentru prevenirea răspândirii COVID-19", punctul 1 "Măsuri care privesc 
angajaţii şi răspunderea individuală, angajaţii/voluntarii vor respecta măsurile de precauţie universal 
valabile", litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins: 

"c) se vor carantina la domiciliu în cazul în care au intrat în contact cu un caz suspect sau confirmat 
de infecţie cu virusul SARS-CoV-2 şi se va anunţa medicul de familie;" 

9.La capitolul V "Măsuri şi reguli pentru evenimentele/acţiunile culturale organizate în aer liber, pe 
perioada stării de alertă, pentru prevenirea răspândirii COVID-19", punctul 2 "Măsuri care privesc 
angajatori şi organizatori", litera b) se abrogă. 

10.La capitolul V "Măsuri şi reguli pentru evenimentele/acţiunile culturale organizate în aer liber, pe 
perioada stării de alertă, pentru prevenirea răspândirii COVID-19", punctul 2 "Măsuri care privesc 
angajatori şi organizatori", litera s) se modifică şi va avea următorul cuprins: 

"s) pentru cetăţenii străini sosiţi în România, membri ai echipelor de filmare, se aplică regulile şi 
măsurile de protecţie stabilite de Legea nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul 
sănătăţii publice în situaţii de risc epidemiologic şi biologic, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, precum şi de hotărârile Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă." 

11.La capitolul V "Măsuri şi reguli pentru evenimentele/acţiunile culturale organizate în aer liber, pe 
perioada stării de alertă, pentru prevenirea răspândirii COVID-19", punctul 4 "Măsuri care privesc 
accesul şi contactul cu publicul", literele c) şi d1) se modifică şi vor avea următorul cuprins: 

"c) participarea este permisă în condiţiile stabilite prin hotărâre a Guvernului privind prelungirea 
stării de alertă pe teritoriul României; 

....................................................................................................................................................... 

d1) pentru îndeplinirea condiţiilor de acces, organizatorul are obligaţia de a scana codul QR de pe 
certificatul digital al Uniunii Europene privind COVID-19, folosind secţiunea «Verificare reguli 
interne» din aplicaţia mobilă «Check DCC» pentru verificarea autenticităţii, valabilităţii şi integrităţii 
certificatului, fără a se reţine niciun fel de date sau informaţii din certificatul verificat. În cazul 
persoanelor fizice provenite din state ale căror autorităţi nu emit certificate digitale ale Uniunii 
Europene privind COVID-19 sau documente compatibile cu aceste certificate, dovada se face prin 
intermediul unui document, pe suport hârtie sau în format electronic, care să ateste vaccinarea, 
testarea sau vindecarea de infecţia cu virusul SARS-CoV-2 a acestor persoane. Obligaţia de a 
prezenta rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2, nu mai vechi 
de 72 de ore, sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecţia cu virusul 
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SARS-CoV-2, nu mai vechi de 48 de ore, nu se aplică în cazul persoanelor care au vârsta mai mică sau 
egală cu 12 ani;" 

12.La capitolul V "Măsuri şi reguli pentru evenimentele/acţiunile culturale organizate în aer liber, pe 
perioada stării de alertă, pentru prevenirea răspândirii COVID-19", punctul 4 "Măsuri care privesc 
accesul şi contactul cu publicul", literele c1) şi c2) se abrogă. 

13.La capitolul V "Măsuri şi reguli pentru evenimentele/acţiunile culturale organizate în aer liber, pe 
perioada stării de alertă, pentru prevenirea răspândirii COVID-19", punctul 5 "Măsuri care privesc 
spaţiul/locul", litera a) se abrogă. 

14.La capitolul VI "Măsuri şi reguli pentru evenimentele de tip drive-in, pe perioada stării de alertă, 
pentru prevenirea răspândirii COVID-19", partea introductivă se modifică şi va avea următorul 
cuprins: 

"Spectacolele de tipul drive-in se organizează şi se desfăşoară în condiţiile stabilite prin hotărâre a 
Guvernului privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României." 

15.La capitolul VI "Măsuri şi reguli pentru evenimentele de tip drive-in, pe perioada stării de alertă, 
pentru prevenirea răspândirii COVID-19", punctul 1 "Măsuri care privesc angajaţii şi răspunderea 
individuală. Angajaţii vor respecta măsurile de precauţie universal valabile", litera b) se modifică şi 
va avea următorul cuprins: 

"b) se vor carantina la domiciliu în cazul în care au intrat în contact cu un caz suspect sau confirmat 
de infecţie cu virusul SARS-CoV-2 şi se va anunţa medicul de familie;" 

16.La capitolul VI "Măsuri şi reguli pentru evenimentele de tip drive-in, pe perioada stării de alertă, 
pentru prevenirea răspândirii COVID-19", punctul 2 "Măsuri care privesc accesul şi contactul cu 
publicul", literele d) şi e1) se modifică şi vor avea următorul cuprins: 

"d) accesul se face exclusiv cu autoturismul, cu condiţia ca ocupanţii unui autovehicul să fie membrii 
aceleiaşi familii sau să reprezinte grupuri de până la 4 persoane, iar participarea este permisă în 
condiţiile stabilite prin hotărâre a Guvernului privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul 
României; 

....................................................................................................................................................... 

e1) pentru îndeplinirea condiţiilor de acces, organizatorul are obligaţia de a scana codul QR de pe 
certificatul digital al Uniunii Europene privind COVID-19, folosind secţiunea «Verificare reguli 
interne» din aplicaţia mobilă «Check DCC» pentru verificarea autenticităţii, valabilităţii şi integrităţii 
certificatului, fără a se reţine niciun fel de date sau informaţii din certificatul verificat. În cazul 
persoanelor fizice provenite din state ale căror autorităţi nu emit certificate digitale ale Uniunii 
Europene privind COVID-19 sau documente compatibile cu aceste certificate, dovada se face prin 
intermediul unui document, pe suport hârtie sau în format electronic, care să ateste vaccinarea, 
testarea sau vindecarea de infecţia cu virusul SARS-CoV-2 a acestor persoane. Obligaţia de a 
prezenta rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2, nu mai vechi 
de 72 de ore, sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecţia cu virusul 
SARS-CoV-2, nu mai vechi de 48 de ore, nu se aplică în cazul persoanelor care au vârsta mai mică sau 
egală cu 12 ani;" 

17.La capitolul VI "Măsuri şi reguli pentru evenimentele de tip drive-in, pe perioada stării de alertă, 
pentru prevenirea răspândirii COVID-19", punctul 3 "Măsuri care privesc angajatorii", litera b) se 
abrogă. 
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18.La capitolul VI "Măsuri şi reguli pentru evenimentele de tip drive-in, pe perioada stării de alertă, 
pentru prevenirea răspândirii COVID-19", punctul 3 "Măsuri care privesc angajatorii", litera u) se 
modifică şi va avea următorul cuprins: 

"u) pentru cetăţenii străini sosiţi în România, membri ai echipelor de filmare, se aplică regulile şi 
măsurile de protecţie stabilite de Legea nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul 
sănătăţii publice în situaţii de risc epidemiologic şi biologic, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, precum şi de hotărârile Comitetului Naţional pentru Situaţii de Urgenţă." 

19.La capitolul VII "Măsuri şi reguli pentru expoziţii temporare de artă şi design pe perioada stării de 
alertă, pentru prevenirea răspândirii COVID-19", punctul 1 "Măsuri care privesc angajaţii şi 
răspunderea individuală; angajaţii/voluntarii vor respecta măsurile de precauţie universal valabile", 
litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins: 

"b) se vor carantina la domiciliu în cazul în care au venit în contact cu un caz suspect sau confirmat 
de infecţie cu virusul SARS-CoV-2;" 

20.La capitolul VIII "Măsuri şi reguli privind activităţile de producţie necesare artelor spectacolului şi 
a activităţilor şcolilor de artă şi meserii pe perioada stării de alertă, pentru prevenirea răspândirii 
COVID-19", partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins: 

"Prezentul capitol conţine reguli cu privire la standardul minim aplicabil pentru desfăşurarea 
activităţilor de producţie necesare artelor spectacolului, respectiv repetiţii. 

Prezentele măsuri se vor aplica şi activităţilor cultural-educaţionale desfăşurate de către şcolile 
populare de artă şi meserii reglementate prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 118/2006 
privind înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea activităţii aşezămintelor culturale, aprobată cu 
modificări şi completări prin Legea nr. 143/2007, cu modificările şi completările ulterioare, pentru 
un număr de persoane care nu depăşeşte reglementarea actuală a numărului maxim de persoane în 
spaţiu închis. 

Cursurile de instruire şi workshopurile pentru adulţi, inclusiv cele organizate pentru implementarea 
proiectelor finanţate din fonduri europene, se organizează şi se desfăşoară în condiţiile stabilite prin 
hotărâre a Guvernului privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României." 

21.La capitolul VIII "Măsuri şi reguli privind activităţile de producţie necesare artelor spectacolului şi 
a activităţilor şcolilor de artă şi meserii pe perioada stării de alertă, pentru prevenirea răspândirii 
COVID-19", punctul 1 "Măsuri care privesc angajaţii şi răspunderea individuală; angajaţii vor respecta 
măsurile de precauţie universală", litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins: 

"c) se vor carantina la domiciliu în cazul în care au intrat în contact cu un caz suspect sau confirmat 
de infecţie cu virusul SARS-CoV-2 şi se va anunţa medicul de familie;" 

22.La capitolul VIII "Măsuri şi reguli privind activităţile de producţie necesare artelor spectacolului şi 
a activităţilor şcolilor de artă şi meserii pe perioada stării de alertă, pentru prevenirea răspândirii 
COVID-19", punctul 2 "Măsuri care privesc angajatorul", litera b) se abrogă. 

23.La capitolul IX "Măsuri şi reguli privind activităţile instituţiilor de spectacole şi/sau concerte, pe 
perioada stării de alertă, pentru prevenirea răspândirii COVID-19", partea introductivă se modifică 
şi va avea următorul cuprins: 

"Prezentul capitol conţine reguli cu privire la standardul minim aplicabil pentru reluarea activităţilor 
instituţiilor de spectacole şi/sau concerte în spaţii închise, pe baza legislaţiei şi a recomandărilor 
autorităţilor publice din România. Persoanele care coordonează fiecare producţie sunt responsabile 
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de verificarea modalităţii de implementare a acestor recomandări, în vederea reducerii impactului 
riscului de infecţie cu SARS-CoV-2. 

Activitatea în cadrul instituţiilor de spectacole şi/sau concerte se organizează şi se desfăşoară în 
condiţiile stabilite prin hotărâre a Guvernului privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul 
României." 

24.La capitolul IX "Măsuri şi reguli privind activităţile instituţiilor de spectacole şi/sau concerte, pe 
perioada stării de alertă, pentru prevenirea răspândirii COVID-19", punctul 1 "Măsuri care privesc 
angajaţii şi răspunderea individuală; angajaţii vor respecta măsurile de precauţie universală", litera 
c) se modifică şi va avea următorul cuprins: 

"c) se vor carantina la domiciliu în cazul în care au intrat în contact cu un caz suspect sau confirmat 
de infecţie cu virusul SARS-CoV-2 şi se va anunţa medicul de familie;" 

25.La capitolul IX "Măsuri şi reguli privind activităţile instituţiilor de spectacole şi/sau concerte, pe 
perioada stării de alertă, pentru prevenirea răspândirii COVID-19", punctul 2 "Măsuri care privesc 
angajatorul", litera b) se abrogă. 

26.La capitolul IX "Măsuri şi reguli privind activităţile instituţiilor de spectacole şi/sau concerte, pe 
perioada stării de alertă, pentru prevenirea răspândirii COVID-19", punctul 4 "Măsuri care privesc 
accesul şi contactul cu publicul", literele d) şi f1) se modifică şi vor avea următorul cuprins: 

"d) participarea este permisă în condiţiile stabilite prin hotărâre a Guvernului privind prelungirea 
stării de alertă pe teritoriul României; 

....................................................................................................................................................... 

f1) pentru îndeplinirea condiţiilor de acces, organizatorul are obligaţia de a scana codul QR de pe 
certificatul digital al Uniunii Europene privind COVID-19, folosind secţiunea «Verificare reguli 
interne» din aplicaţia mobilă «Check DCC» pentru verificarea autenticităţii, valabilităţii şi integrităţii 
certificatului, fără a se reţine niciun fel de date sau informaţii din certificatul verificat. În cazul 
persoanelor fizice provenite din state ale căror autorităţi nu emit certificate digitale ale Uniunii 
Europene privind COVID-19 sau documente compatibile cu aceste certificate, dovada se face prin 
intermediul unui document, pe suport hârtie sau în format electronic, care să ateste vaccinarea, 
testarea sau vindecarea de infecţia cu virusul SARS-CoV-2 a acestor persoane. Obligaţia de a 
prezenta rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2, nu mai vechi 
de 72 de ore, sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecţia cu virusul 
SARS-CoV-2, nu mai vechi de 48 de ore, nu se aplică în cazul persoanelor care au vârsta mai mică sau 
egală cu 12 ani;" 

27.La capitolul X "Măsuri şi reguli în domeniul cinematografelor, pe perioada stării de alertă, pentru 
prevenirea răspândirii COVID-19", partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins: 

"Prezentul document conţine un set de măsuri şi reguli cu privire la standardul minim aplicabil 
pentru sălile de cinema, pe baza legislaţiei şi a recomandărilor autorităţilor publice din România. 
Persoanele care coordonează fiecare producţie (de exemplu, manager de sală) sunt responsabile de 
verificarea modalităţii de implementare a acestor recomandări, în vederea reducerii impactului 
riscului de infecţie cu SARS-CoV-2. 

Activitatea în cadrul cinematografelor se organizează şi se desfăşoară în condiţiile stabilite prin 
hotărâre a Guvernului privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României." 

28.La capitolul X "Măsuri şi reguli în domeniul cinematografelor, pe perioada stării de alertă, pentru 
prevenirea răspândirii COVID-19", punctul 1 "Măsuri care privesc echipa de organizare şi 
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răspunderea individuală; angajaţii şi/sau voluntarii vor respecta măsurile de precauţie universal 
valabile", litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins: 

"b) se vor carantina la domiciliu în cazul în care au intrat în contact cu un caz suspect sau confirmat 
de infecţie cu virusul SARS-CoV-2 şi se va anunţa medicul de familie;" 

29.La capitolul X "Măsuri şi reguli în domeniul cinematografelor, pe perioada stării de alertă, pentru 
prevenirea răspândirii COVID-19", punctul 3 "Măsuri care privesc accesul şi contactul cu publicul", 
literele b) şi f1) se modifică şi vor avea următorul cuprins: 

"b) participarea este permisă în condiţiile stabilite prin hotărâre a Guvernului privind prelungirea 
stării de alertă pe teritoriul României; 

....................................................................................................................................................... 

f1) pentru îndeplinirea condiţiilor de acces, organizatorul are obligaţia de a scana codul QR de pe 
certificatul digital al Uniunii Europene privind COVID-19, folosind secţiunea «Verificare reguli 
interne» din aplicaţia mobilă «Check DCC» pentru verificarea autenticităţii, valabilităţii şi integrităţii 
certificatului, fără a se reţine niciun fel de date sau informaţii din certificatul verificat. În cazul 
persoanelor fizice provenite din state ale căror autorităţi nu emit certificate digitale ale Uniunii 
Europene privind COVID-19 sau documente compatibile cu aceste certificate, dovada se face prin 
intermediul unui document, pe suport hârtie sau în format electronic, care să ateste vaccinarea, 
testarea sau vindecarea de infecţia cu virusul SARS-CoV-2 a acestor persoane. Obligaţia de a 
prezenta rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2, nu mai vechi 
de 72 de ore, sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecţia cu virusul 
SARS-CoV-2, nu mai vechi de 48 de ore, nu se aplică în cazul persoanelor care au vârsta mai mică sau 
egală cu 12 ani;" 

30.La capitolul X "Măsuri şi reguli în domeniul cinematografelor, pe perioada stării de alertă, pentru 
prevenirea răspândirii COVID-19", punctul 3 "Măsuri care privesc accesul şi contactul cu publicul", 
litera d) se abrogă. 

31.Capitolul XI "Măsuri şi reguli pentru asigurarea desfăşurării evenimentelor test/pilot din 
domeniul culturii cu participarea spectatorilor, în condiţii de siguranţă, pe perioada stării de alertă, 
pentru prevenirea răspândirii COVID-19" se abrogă. 

 

 


