
Anexa 1

SCENARIUL 1 - Măsuri pentru diminuarea impactului tipului de risc

pentru localitățile unde incidența cumulată pe 14 zile,

este mai mică sau egală cu 3/1000 de loc.

1. Măsuri care reglementează circulația persoanelor

a. Nu sunt restricții.

2. Măsuri care reglementează activitatea restaurantelor și cafenelelor 

a. activitatea cu publicul  a operatorilor  economici  care desfăşoară activităţi  de preparare,
comercializare  şi  consum  al  produselor  alimentare  şi/sau  băuturilor  alcoolice  şi
nealcoolice,  de  tipul  restaurantelor  şi  cafenelelor,  în  interiorul  clădirilor,  precum şi  la
terase este permisă până la 50% din capacitatea maximă a spaţiului în intervalul orar 5,00
—22,00 în judeţele/ localităţile în care rata de incidenţă cumulată la 14 zile este mai mică
sau egală cu 3/1.000 de locuitori. Participarea este permisă doar pentru persoanele care
sunt vaccinate  împotriva virusului SARS-CoV-2 şi  pentru care au trecut  10 zile  de la
finalizarea schemei complete de vaccinare, persoanele care prezintă 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, respectiv persoanele care se află în perioada cuprinsă
între a 15-a zi şi a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2;  
(HG 171,Anexa 3, Art.5, alin 1).

b. activitatea restaurantelor şi a cafenelelor din interiorul hotelurilor, pensiunilor sau altor
unităţi de cazare, precum şi la terasele acestora este permisă până la 50% din capacitatea
maximă a spaţiului în intervalul orar 5,00—22,00 în judeţele/localităţile în care rata de
incidenţă cumulată la 14 zile este mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori. Participarea
este permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului sARS-CoV-2
şi pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, persoanele
care prezintă  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, respectiv persoanele
care  se  află  în  perioada  cuprinsă  între  a  15-a  zi  şi  a  180-a  zi  ulterioară  confirmării
infectării cu virusul SARS-CoV-2;
(HG 171,Anexa 3, Art.5, alin 3).

c. prepararea, comercializarea  şi consumul produselor  alimentare şi băuturilor alcoolice şi

nealcoolice sunt permise în spațiile special destinate dispuse în exteriorul clădirilor, în aer

liber, cu excepția celor prevăzute la pct. 5, cu respectarea măsurilor de protecție sanitară

stabilite  prin  ordinul  comun  al  ministrului  sănătății,  al  ministrului  economiei,  al

ministrului  antreprenoriatului  şi  turismului  şi  al  preşedintelui  Autorității  Naționale

Sanitare Veterinare şi pentru Siguranța Alimentelor,  emis în temeiul art. 71 alin. (2) din
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Legea  nr.  55/2020,  cu  modificările  şi  completările  ulterioare.  Consumul  produselor

alimentare şi băuturilor alcoolice şi nealcoolice este permis în spațiile special destinate

dispuse în exteriorul clădirilor, în aer liber, doar pentru persoanele care sunt vaccinate

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

complete de vaccinare, persoanele care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR

pentru infecția  cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul  negativ

certificat al unui test antigen rapid pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de

48 de ore, respectiv persoanele care se află între sfârşitul perioadei de izolare şi până la a

180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2;

 (HG 171,Anexa 3, Art.5, alin 8).

3. Măsuri care reglementează activitatea barurilor, cluburilor, discotecilor

a. activitatea în baruri, cluburi şi discoteci este interzisă .
 (HG 171,Anexa 3, Art.5, alin 14).

4. Măsuri care reglementează activitatea operatorilor economici cu activități de comerț, prestări

servicii 

a. În condițiile art.  5 alin. (3) lit. f)  din Legeanr.  55/2020, cu modificările şi  completările

ulterioare, se instituie obligația pentru operatorii economici care desfăşoară activități în

domeniul  comerțului  şi  prestărilor  de servicii  în spații  închise şi/sau deschise, publice

şi/sau private, inclusiv în interiorul centrelor şi parcurilor comerciale, să îşi organizeze şi

să îşi desfăşoare activitatea în intervalul orar 5,00—22,00.

b. Prin  excepție  de  la  prevederile  alin.  (1),  în  intervalul  orar  22,00—5,00,  operatorii

economici care desfăşoară activități de comerț/prestări de servicii în spații închise şi/sau

deschise,  publice şi/sau private,  pot activa doar  în relația  cu operatorii  economici  cu

activitate de livrare la domiciliu.

c. Prin excepție de la prevederile alin. (1),  unitățile farmaceutice, benzinăriile, operatorii

economici  cu  activitate  de  livrare  la  domiciliu,  precum  şi  operatorii  economici  din

domeniul transportului rutier de persoane şi de mărfuri îşi pot desfăşura activitatea în

regim normal de muncă, cu respectarea normelor de protecție sanitară.

(HG 171,Anexa 3, Art.6).

5. Măsuri care reglementează activitatea cu publicul în centrele și parcurile comerciale
a. activitatea cu publicul în centrele şi parcurile comerciale, definite potrivit art. 4 lit. o) şi q)

din Ordonanța Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de

piață,  republicată,  cu modificările  şi  completările  ulterioare,  este  permisă doar  pentru

persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 şi pentru care au trecut 10

zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, persoanele care prezintă rezultatul

negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore

sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecția cu virusul SARS-

CoV-2  nu  mai  vechi  de  48  de  ore,  respectiv  persoanele  care  se  află  între  sfârşitul

perioadei de izolare şi până la a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-

CoV-2. Măsura nu se aplică persoanelor care se prezintă la centrele de vaccinare în vederea
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administrării unei doze de  vaccin, dacă sunt stabilite culoare dedicate şi controlate de

intrare, deplasare şi ieşire în/din centrele şi parcurile comerciale.

b. prin excepție de la pct. 9, accesul la operatorii economici  care au ca obiect principal de

activitate comercializarea produselor alimentare situați în centrele şi parcurile comerciale

este permis tuturor persoanelor dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:

a. sunt stabilite culoare dedicate  şi controlate de intrare, deplasare şi ieşire în/din

centrele şi parcurile comerciale;

b. este  asigurată  o  suprafață  de  minimum  4  mp  pentru  fiecare  persoană  din

suprafața destinată vânzării

c. este limitat numărul coşurilor de cumpărături la numărul maxim de persoane care

pot avea acces.

c. activitatea cu publicul a operatorilor economici care au ca obiect principal de activitate

comercializarea produselor nealimentare este permisă doar pentru persoanele care sunt

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

schemei complete de vaccinare,  persoanele care prezintă rezultatul negativ al unui test

RT-PCR  pentru infecția cu virusul  SARS-CoV-2 nu mai vechi  de 72 de ore  sau  rezultatul

negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai

vechi de 48 de ore, respectiv persoanele care se află între sfârşitul perioadei de izolare şi

până la a 180-a zi ulterioară confirmării  infectării  cu  virusul SARS-CoV-2. Măsura nu se

aplică unităților farmaceutice dispuse în afara centrelor şi parcurilor comerciale, precum şi

benzinăriilor.

d. prin excepție de la pct.  11 este permis accesul  în cadrul  spațiilor  de comercializare  a

produselor  nealimentare  cu  suprafața  mai  mică  sau  egală  de  200  mp  a  tuturor

persoanelor  fără a  fi necesară dovada vaccinării,  testării  sau vindecării  de  infecția cu

virusul  SARS-CoV-2,  cu  asigurarea  unei  distanțe  de  2  metri  între  persoane  şi  a  unei

suprafețe de minimum 4 mp pentru fiecare persoană şi afişarea la intrarea în spațiul

comercial a numărului maxim de persoane care se pot afla simultan în incintă.

(HG 171,Anexa 3, Art.5, alin 9,10,11,12).

6. Măsuri care reglementează acctivitatea târgurilor,bâlciurilor și talciocurilor

a. În condiţiile art. 5 alin. (3) lit. f) din Legea nr. 55/2020, cu modificările şi completările
ulterioare, activitatea târgurilor, a bâlciurilor şi a talciocurilor, definite potrivit art. 7 alin.
(1) din Hotărârea Guvernului nr. 348/2004, cu modificările şi completările ulterioare, este
permisă până la 50% din capacitatea maximă a spaţiului în judeţele/localităţile în care rata
de  incidenţă  cumulată  la  14  zile  este  mai  mică  sau  egală  cu  3/1.000 de  locuitori,  în
condiţiile  stabilite  prin  ordin  comun  al  ministrului  dezvoltării,  lucrărilor  publice  şi
administraţiei, al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, al ministrului sănătăţii şi al
ministrului muncii şi solidarităţii sociale. Participarea este permisă doar pentru persoanele
care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 şi pentru care au trecut 10 zile de la
finalizarea schemei complete de vaccinare, persoanele care prezintă 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-
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CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore, respectiv persoanele care se află în perioada cuprinsă
între a 15-a zi şi a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2.

(HG 171,Anexa 3, Art.10, alin 2).

7. Măsuri care reglementează activitatea în structurile de primire turistice

a. activitatea de cazare  în structurile de primire turistice,  definite potrivit art. 2 lit. d) din

Ordonanța Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea şi desfăşurarea activității de turism

în România, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 755/2001, cu modificările

şi  completările  ulterioare,  este  permisă  doar  pentru  persoanele  care  sunt  vaccinate

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

complete de vaccinare, persoanele care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR

pentru infecția  cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul  negativ

certificat al unui test antigen rapid pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de

48 de ore, respectiv persoanele care se află între sfârşitul perioadei de izolare şi până la a

180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2;

(HG 171,Anexa 3, Art.5, alin 13).

8. Măsuri care reglementează activitatea în săli de sport, fitness

a. activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfăşoară activitatea în spaţii închise
în domeniul sălilor de sport şi/sau fitness este permisă fără a depăşi 50% din capacitatea
maximă  a  spaţiului,  cu  asigurarea  unei  distanţe  de  2  metri  între  persoane  şi  a  unei
suprafeţe de minimum 4 mp pentru fiecare persoană în judeţele/localităţile în care rata de
incidenţă cumulată la 14 zile este mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori. Participarea
este permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2
şi pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, persoanele
care prezintă  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, respectiv persoanele
care  se  află  în  perioada  cuprinsă  între  a  15-a  zi  şi  a  180-a  zi  ulterioară  confirmării
infectării cu virusul SARS-CoV-2;    
(HG 171,Anexa 3, Art.8, alin 1).

9. Măsuri care reglementează activitatea în domeniul jocurilor de noroc

a. activitatea cu publicul a operatorilor economici licenţiaţi în domeniul jocurilor de noroc
este permisă până la 50% din capacitatea maximă a spaţiului în intervalul orar 5,00—
22,00 în judeţele/localităţile în care rata de incidenţă cumulată la 14 zile este mai mică sau
egală cu 3/1.000 de locuitori. Participarea este permisă doar pentru persoanele care sunt
vaccinate  împotriva  virusului  SARS-CoV-2  şi  pentru  care  au  trecut  10  zile  de  la
finalizarea schemei complete de vaccinare, persoanele care prezintă 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, respectiv persoanele care se află în perioada cuprinsă
între a 15-a zi şi a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2;
 (HG 171,Anexa 3, Art.8, alin 6).
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10. Măsuri care reglementează activitatea în domeniul sălilor de jocuri

a. activitatea operatorilor  economici  care administrează săli  de jocuri  este permisă fără a
depăşi  50%  din  capacitatea  maximă  a  spaţiului  în  intervalul  orar  5,00—22,00  în
judeţele/localităţile în care rata de incidenţă cumulată la 14 zile este mai mică sau egală cu
3/1.000 de locuitori. Participarea este permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate
împotriva virusului SARS-CoV-2 şi pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei
complete de vaccinare, persoanele care prezintă 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, respectiv persoanele care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi şi a 180-
a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2;
(HG 171, Anexa 3, Art.8, alin 8).

11. Măsuri care reglementează administrarea locurilor de joacă pentru copii

a. activitatea operatorilor economici care administrează locuri de joacă pentru copii în spaţii
închise sau deschise este permisă fără a depăşi 50% din capacitatea maximă a spaţiului în
intervalul orar 5,00—22,00. Participarea este permisă doar pentru persoanele care sunt
vaccinate  împotriva  virusului  SARS-CoV-2  şi  pentru  care  au  trecut  10  zile  de  la
finalizarea schemei complete de vaccinare, persoanele care prezintă 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, respectiv persoanele care se află în perioada cuprinsă
între a 15-a zi şi a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2; 
(HG 171, Anexa 3, Art.8, alin 10).

12. Măsuri care reglementează funcționarea piscinelor interioare

a. activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfăşoară activităţi de administrare a
piscinelor interioare este permisă fără a depăşi 50% din capacitatea maximă a spaţiului în
judeţele/localităţile în care rata de incidenţă cumulată la 14 zile este mai mică sau egală cu
3/1.000 de locuitori. Participarea este permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate
împotriva virusului SARS-CoV-2 şi pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei
complete de vaccinare, persoanele care prezintă 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, respectiv persoanele care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi şi a 180-
a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2;
 (HG 171, Anexa 3, Art.8, alin 3).

13.  Măsuri care reglementează organizarea competiților sportive

a. în  spaţiile  închise  sau  deschise,  competiţiile  sportive  se  pot  desfăşura  pe  teritoriul
României cu participarea spectatorilor până la 50% din capacitatea maximă a spaţiului în
intervalul  orar  5,00—22,00,  cu  asigurarea  unei  distanţe  de  minimum  2  metri  între
persoane şi purtarea măştii  de protecţie în judeţele/localităţile în care rata de incidenţă
cumulată  la  14  zile  este  mai  mică  sau  egală  cu  3/1.000  de  locuitori.  Repartizarea
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spectatorilor  se  face  pe  întreaga  suprafaţă  a  spaţiului.  Participarea  este  permisă  doar
pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 şi pentru care au
trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, persoanele care prezintă
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, respectiv persoanele care se află în
perioada cuprinsă între a 15-a zi şi a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul
SARS-CoV-2,  în  condiţiile  stabilite  prin  ordinul  comun  al  ministrului  sportului  şi  al
ministrului sănătăţii, emis în temeiul art. 43 şi al art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu
modificările şi completările ulterioare;
(HG 171, Anexa 3, Art.1, alin 4).

14. Măsuri care reglementează organizarea evenimentelor culturale în aer liber

a. organizarea şi desfăşurarea în aer liber a spectacolelor, concertelor, festivalurilor publice
şi private sau a altor evenimente culturale sunt permise cu participarea publicului până la
50% din  capacitatea  maximă  a  spaţiului,  dar  nu  mai  mult  de  1.000  de  persoane,  în
intervalul orar 5,00—22,00, cu asigurarea unei distanţe de 2 metri între persoane şi a unei
suprafeţe  de minimum 4 mp pentru fiecare  persoană,  precum şi cu purtarea măştii  de
protecţie, în judeţele/localităţile în care rata de incidenţă cumulată la 14 zile este mai mică
sau egală cu 3/1.000 de locuitori. Participarea este permisă doar pentru persoanele care
sunt vaccinate  împotriva virusului SARS-CoV-2 şi  pentru care au trecut  10 zile  de la
finalizarea schemei complete de vaccinare, persoanele care prezintă 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, respectiv persoanele care se află în perioada cuprinsă
între a 15-a zi şi a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2, în
condiţiile  stabilite  prin ordinul  comun al  ministrului  culturii  şi  al  ministrului  sănătăţii,
emis în temeiul art.  44 şi al art.  71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările şi
completările ulterioare;
(HG 171, Anexa 3, Art.1, alin 9).

15. Măsuri care reglementează organizarea evenimentelor culturale în spații închise

a. organizarea şi desfăşurarea activităţii în cadrul cinematografelor, instituţiilor de spectacole
şi/sau concerte în spaţii închise sau deschise sunt permise cu participarea publicului până
la 50% din capacitatea maximă a spaţiului în intervalul orar 5,00—22,00 şi cu purtarea
măştii de protecţie în judeţele/localităţile în care rata de incidenţă cumulată la 14 zile este
mai  mică  sau  egală  cu  3/1.000  de  locuitori.  Participarea  este  permisă  doar  pentru
persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 şi pentru care au trecut
10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, persoanele care prezintă 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, respectiv persoanele care se află în perioada
cuprinsă între a 15-a zi şi a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-
CoV-2, în condiţiile stabilite prin ordinul comun al ministrului culturii şi al ministrului
sănătăţii,  emis  în  temeiul  art.  44  şi  al  art.  71  alin.  (2)  din  Legea  nr.  55/2020,  cu
modificările şi completările ulterioare;
(HG 171, Anexa 3, Art.1, alin 7).
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16. Măsuri care reglementează desfășurarea activităților recreative

a. activităţile recreative şi sportive desfăşurate în aer liber sunt permise cu participarea a cel
mult  10  persoane  care  nu  locuiesc  împreună.  Participarea  este  permisă  doar  pentru
persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 şi pentru care au trecut
10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, persoanele care prezintă 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, respectiv persoanele care se află în perioada
cuprinsă între a 15-a zi şi a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-
CoV-2, în condiţiile stabilite prin ordinul comun al ministrului sănătăţii şi al ministrului
sportului,  al  ministrului  mediului,  apelor  şi  pădurilor  sau  al  ministrului  agriculturii  şi
dezvoltării rurale, după caz 
(HG 171, Anexa 3, Art.1, alin 15).

17. Măsuri care reglementează organizarea evenimentelor private (nunți, botezuri)
a. pentru  prevenirea  răspândirii  infecțiilor  cu  virusul  SARS-CoV-2  sunt  interzise  organizarea  şi

desfăşurarea de evenimente private (nunți, botezuri, mese festive şi altele asemenea).

(HG 171, Anexa 3, Art.1, alin 1).

18. Măsuri care reglementează organizarea cursurilor de instruire, worksshopuri, conferințe

a. se permite organizarea de cursuri de instruire, inclusiv cele de formare profesională care
necesită  activităţi  practice,  workshopuri,  conferinţe,  precum  şi  cele  organizate  pentru
implementarea  proiectelor  finanţate  din  fonduri  europene,  cu  participarea  persoanelor
până la 50% din capacitatea maximă a spaţiului, în interior sau în exterior, dar nu mai
mult de 150 de persoane, în intervalul orar 5,00—22,00, cu asigurarea unei distanţe de 2
metri între persoane şi a unei suprafeţe de minimum 4 mp pentru fiecare persoană, cu
purtarea  măştii  de  protecţie  şi  cu  respectarea  normelor  de  protecţie  sanitară,  în
judeţele/localităţile în care rata de incidenţă cumulată la 14 zile este mai mică sau egală cu
3/1.000 de locuitori. Participarea este permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate
împotriva virusului SARS-CoV-2 şi pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei
complete de vaccinare, persoanele care prezintă 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, respectiv persoanele care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi şi a 180-
a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2;      (HG 171, Anexa 3, Art.1,
alin 11).

19. Măsuri care reglementează organizarea adunărilor publice, mitingurilor, demonstrațiilor

a. se permite, în condițiile Legii nr. 60/1991 privind organizarea şi desfăşurarea adunărilor

publice, republicată, cu modificările ulterioare, organizarea de mitinguri şi demonstrații

cu un număr de participanți  de maximum 100 de persoane şi  cu purtarea măştii  de

protecție.  Participarea  este  permisă  doar  pentru  persoanele  care  sunt  vaccinate

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

complete de vaccinare, persoanele care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR
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pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ

certificat al unui test antigen rapid pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de

48 de ore, respectiv persoanele care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi şi a 180-a

zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2; 
(HG 171,Anexa 3, Art.1, alin 18).

SCENARIUL 2 - Măsuri pentru diminuarea impactului tipului de risc

pentru localitățile unde incidența cumulată pe 14 zile,

este mai mare de 3/1000 de locuitori 

1. Măsuri care reglementează circulația persoanelor

a. Nu sunt restricții.

2. Măsuri care reglementează activitatea restaurantelor și cafenelelor

a. activitatea  cu  publicul  a  operatorilor  economici  care  desfăşoară  activități  de  preparare,

comercializare şi consum al produselor alimentare şi/sau băuturilor alcoolice şi nealcoolice, de

tipul restaurantelor şi cafenelelor, în interiorul clădirilor, precum şi la terase este permisă până la

30% din capacitatea maximă a spațiului în intervalul orar 5,00—22,00 în județele/localitățile în

care rata de incidență cumulată la 14 zile este mai mare de 3/1.000 de locuitori. Participarea este

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

care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, persoanele care prezintă

rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de

ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecția cu virusul SARS-CoV-

2 nu mai vechi de 48 de ore, respectiv persoanele care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi

şi a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2 
(HG 171,Anexa 3, Art.5, alin 2).

b. activitatea restaurantelor şi a cafenelelor din interiorul hotelurilor, pensiunilor sau altor
unităţi de cazare, precum şi la terasele acestora este permisă până la 30% din capacitatea
maximă a spaţiului în intervalul orar 5,00—22,00 în judeţele/localităţile în care rata de
incidenţă  cumulată  la  14 zile  este  mai  mare  de  3/1.000 de locuitori.  Participarea  este
permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 şi
pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, persoanele
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care prezintă  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, respectiv persoanele
care  se  află  în  perioada  cuprinsă  între  a  15-a  zi  şi  a  180-a  zi  ulterioară  confirmării
infectării cu virusul SARS-CoV-2;
 (HG 171,Anexa 3, Art.5, alin 4).

c. prepararea, comercializarea  şi consumul produselor  alimentare şi băuturilor alcoolice şi

nealcoolice sunt permise în spațiile special destinate dispuse în exteriorul clădirilor, în aer

liber, cu excepția celor prevăzute la pct. 5, cu respectarea măsurilor de protecție sanitară

stabilite  prin  ordinul  comun  al  ministrului  sănătății,  al  ministrului  economiei,  al

ministrului  antreprenoriatului  şi  turismului  şi  al  preşedintelui  Autorității  Naționale

Sanitare Veterinare şi pentru Siguranța Alimentelor,  emis în temeiul art. 71 alin. (2) din

Legea  nr.  55/2020,  cu  modificările  şi  completările  ulterioare.  Consumul  produselor

alimentare şi băuturilor alcoolice şi nealcoolice este permis în spațiile special destinate

dispuse în exteriorul clădirilor, în aer liber, doar pentru persoanele care sunt vaccinate

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

complete de vaccinare, persoanele care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR

pentru infecția  cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul  negativ

certificat al unui test antigen rapid pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de

48 de ore, respectiv persoanele care se află între sfârşitul perioadei de izolare şi până la a

180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2;

 (HG 171,Anexa 3, Art.5, alin 8).

3. Măsuri care reglementează activitatea barurilor, cluburilor, discotecilor

a. activitatea în baruri, cluburi şi discoteci este interzisă .
 (HG 171,Anexa 3, Art.5, alin 14).

4. Măsuri care reglementează activitatea operatorilor economici cu activități de comerț, prestări

servicii 

a. În condițiile art.  5 alin. (3) lit. f)  din Legeanr.  55/2020, cu modificările şi  completările

ulterioare, se instituie obligația pentru operatorii economici care desfăşoară activități în

domeniul  comerțului  şi  prestărilor  de servicii  în spații  închise şi/sau deschise, publice

şi/sau private, inclusiv în interiorul centrelor şi parcurilor comerciale, să îşi organizeze şi

să îşi desfăşoare activitatea în intervalul orar 5,00—22,00.

b. Prin  excepție  de  la  prevederile  alin.  (1),  în  intervalul  orar  22,00—5,00,  operatorii

economici care desfăşoară activități de comerț/prestări de servicii în spații închise şi/sau

deschise,  publice şi/sau private,  pot activa doar  în relația  cu operatorii  economici  cu

activitate de livrare la domiciliu.

c. Prin excepție de la prevederile alin. (1),  unitățile farmaceutice, benzinăriile, operatorii

economici  cu  activitate  de  livrare  la  domiciliu,  precum  şi  operatorii  economici  din

domeniul transportului rutier de persoane şi de mărfuri îşi pot desfăşura activitatea în

regim normal de muncă, cu respectarea normelor de protecție sanitară.

(HG 171,Anexa 3, Art.6).
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5. Măsuri care reglementează activitatea cu publicul în centrele și parcurile comerciale
a. activitatea cu publicul în centrele şi parcurile comerciale, definite potrivit art. 4 lit. o) şi q)

din Ordonanța Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de

piață,  republicată,  cu modificările  şi  completările  ulterioare,  este  permisă doar  pentru

persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 şi pentru care au trecut 10

zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, persoanele care prezintă rezultatul

negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore

sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecția cu virusul SARS-

CoV-2  nu  mai  vechi  de  48  de  ore,  respectiv  persoanele  care  se  află  între  sfârşitul

perioadei de izolare şi până la a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-

CoV-2. Măsura nu se aplică persoanelor care se prezintă la centrele de vaccinare în vederea

administrării unei doze de  vaccin, dacă sunt stabilite culoare dedicate şi controlate de

intrare, deplasare şi ieşire în/din centrele şi parcurile comerciale.

b. prin excepție de la pct. 9, accesul la operatorii economici  care au ca obiect principal de

activitate comercializarea produselor alimentare situați în centrele şi parcurile comerciale

este permis tuturor persoanelor dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:

a. sunt stabilite culoare dedicate  şi controlate de intrare, deplasare şi ieşire în/din

centrele şi parcurile comerciale;

b. este  asigurată  o  suprafață  de  minimum  4  mp  pentru  fiecare  persoană  din

suprafața destinată vânzării

c. este limitat numărul coşurilor de cumpărături la numărul maxim de persoane care

pot avea acces.

c. activitatea cu publicul a operatorilor economici care au ca obiect principal de activitate

comercializarea produselor nealimentare este permisă doar pentru persoanele care sunt

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

schemei complete de vaccinare,  persoanele care prezintă rezultatul negativ al unui test

RT-PCR  pentru infecția cu virusul  SARS-CoV-2 nu mai vechi  de 72 de ore  sau  rezultatul

negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai

vechi de 48 de ore, respectiv persoanele care se află între sfârşitul perioadei de izolare şi

până la a 180-a zi ulterioară confirmării  infectării  cu  virusul SARS-CoV-2. Măsura nu se

aplică unităților farmaceutice dispuse în afara centrelor şi parcurilor comerciale, precum şi

benzinăriilor.

d. prin excepție de la pct.  11 este permis accesul  în cadrul  spațiilor  de comercializare  a

produselor nealimentare cu suprafața mai mică sau egală de 200 mp a tuturor persoanelor

fără a fi necesară dovada vaccinării, testării sau vindecării de infecția cu virusul SARS-CoV-

2, cu asigurarea unei distanțe de 2 metri între persoane şi a unei suprafețe de minimum 4

mp pentru fiecare persoană şi afişarea la intrarea în spațiul comercial a numărului maxim

de persoane care se pot afla simultan în incintă.

(HG 171,Anexa 3, Art.5, alin 9,10,11,12).

6. Măsuri care reglementează acctivitatea târgurilor,bâlciurilor și talciocurilor

a. În condiţiile art. 5 alin. (3) lit. f) din Legea nr. 55/2020, cu modificările şi completările
ulterioare, activitatea târgurilor, a bâlciurilor şi a talciocurilor, definite potrivit art. 7 alin.
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(1) din Hotărârea Guvernului nr. 348/2004, cu modificările şi completările ulterioare, este
permisă până la 30% din capacitatea maximă a spaţiului în judeţele/localităţile în care rata
de  incidenţă  cumulată  la  14  zile  este  mai  mare  de  3/1.000  de  locuitori,  în  condiţiile
stabilite prin ordin comun al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei, al
ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, al ministrului sănătăţii şi al ministrului muncii
şi solidarităţii sociale. Participarea este permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate
împotriva virusului SARS-CoV-2 şi pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei
complete de vaccinare, persoanele care prezintă 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, respectiv persoanele care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi şi a 180-
a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2.
(HG 171, Anexa 3, Art.10, alin. 3).

7. Măsuri care reglementează activitatea în structurile de primire turistice

a. activitatea de cazare  în structurile de primire turistice,  definite potrivit art. 2 lit. d) din

Ordonanța Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea şi desfăşurarea activității de turism

în România, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 755/2001, cu modificările

şi  completările  ulterioare,  este  permisă  doar  pentru  persoanele  care  sunt  vaccinate

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

complete de vaccinare, persoanele care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR

pentru infecția  cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul  negativ

certificat al unui test antigen rapid pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de

48 de ore, respectiv persoanele care se află între sfârşitul perioadei de izolare şi până la a

180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2;

(HG 171,Anexa 3, Art.5, alin 13).

8. Măsuri care reglementează activitatea în săli de sport, fitness

a. activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfăşoară activitatea în spaţii închise
în domeniul sălilor de sport şi/sau fitness este permisă fără a depăşi 30% din capacitatea
maximă  a  spaţiului,  cu  asigurarea  unei  distanţe  de  2  metri  între  persoane  şi  a  unei
suprafeţe de minimum 4 mp pentru fiecare persoană în judeţele/localităţile în care rata de
incidenţă  cumulată  la  14 zile  este  mai  mare  de  3/1.000 de locuitori.  Participarea  este
permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 şi
pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, persoanele
care prezintă  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, respectiv persoanele
care  se  află  în  perioada  cuprinsă  între  a  15-a  zi  şi  a  180-a  zi  ulterioară  confirmării
infectării cu virusul SARS-CoV-2;
(HG 171, Anexa 3, Art.8, alin 2).

9. Măsuri care reglementează activitatea în domeniul jocurilor de noroc

activitatea cu publicul a operatorilor economici licenţiaţi în domeniul jocurilor de noroc
este permisă până la 30% din capacitatea maximă a spaţiului în intervalul orar 5,00—
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22,00 în judeţele/localităţile în care rata de incidenţă cumulată la 14 zile este mai mare de
3/1.000 de locuitori. Participarea este permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate
împotriva virusului SARS-CoV-2 şi pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei
complete de vaccinare, persoanele care prezintă 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, respectiv persoanele care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi şi a 180-
a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2;
(HG 171,Anexa 3, Art.8, alin 7).

10. Măsuri care reglementează activitatea în domeniul sălilor de jocuri

a. activitatea operatorilor  economici  care administrează săli  de jocuri  este permisă fără a
depăşi  30%  din  capacitatea  maximă  a  spaţiului  în  intervalul  orar  5,00—22,00  în
judeţele/localităţile în care rata de incidenţă cumulată la 14 zile este mai mare de 3/1.000
de  locuitori.  Participarea  este  permisă  doar  pentru  persoanele  care  sunt  vaccinate
împotriva virusului SARS-CoV-2 şi pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei
complete de vaccinare, persoanele care prezintă 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, respectiv persoanele care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi şi a 180-
a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2; 
(HG 171, Anexa 3, Art.8, alin 9).

11. Măsuri care reglementează administrarea locurilor de joacă pentru copii

a. activitatea operatorilor economici care administrează locuri de joacă pentru copii în spaţii
închise sau deschise este permisă fără a depăşi 50% din capacitatea maximă a spaţiului în
intervalul orar 5,00—22,00. Participarea este permisă doar pentru persoanele care sunt
vaccinate  împotriva  virusului  SARS-CoV-2  şi  pentru  care  au  trecut  10  zile  de  la
finalizarea schemei complete de vaccinare, persoanele care prezintă 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, respectiv persoanele care se află în perioada cuprinsă
între a 15-a zi şi a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2; 
(HG 34, Anexa 3, Art.8, alin 10).

12. Măsuri care reglementează funcționarea piscinelor interioare

a. activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfăşoară activităţi de administrare a
piscinelor interioare este permisă fără a depăşi 30% din capacitatea maximă a spaţiului în
judeţele/localităţile în care rata de incidenţă cumulată la 14 zile este mai mare de 3/1.000
de  locuitori.  Participarea  este  permisă  doar  pentru  persoanele  care  sunt  vaccinate
împotriva virusului SARS-CoV-2 şi pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei
complete de vaccinare, persoanele care prezintă 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, respectiv persoanele care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi şi a 180-
a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2;
 (HG 171, Anexa 3, Art.8, alin 4).
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13. Măsuri care reglementează organizarea competiților sportive

a. în  spaţiile  închise  sau  deschise,  competiţiile  sportive  se  pot  desfăşura  pe  teritoriul
României cu participarea spectatorilor până la 30% din capacitatea maximă a spaţiului în
intervalul  orar  5,00—22,00,  cu  asigurarea  unei  distanţe  de  minimum  2  metri  între
persoane şi purtarea măştii  de protecţie în judeţele/localităţile în care rata de incidenţă
cumulată la 14 zile este mai mare de 3/1.000 de locuitori. Repartizarea spectatorilor se
face pe întreaga suprafaţă a spaţiului.  Participarea este permisă doar pentru persoanele
care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 şi pentru care au trecut 10 zile de la
finalizarea schemei complete de vaccinare, persoanele care prezintă 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, respectiv persoanele care se află în perioada cuprinsă
între a 15-a zi şi a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2, în
condiţiile stabilite prin ordinul comun al ministrului sportului şi al ministrului sănătăţii,
emis în temeiul art.  43 şi al art.  71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările şi
completările ulterioare;
(HG 171, Anexa 3, Art.1, alin 5).

14. Măsuri care reglementează organizarea evenimentelor culturale în aer liber

a. organizarea şi desfăşurarea în aer liber a spectacolelor, concertelor, festivalurilor publice
şi private sau a altor evenimente culturale sunt permise cu participarea publicului până la
30% din capacitatea maximă a spaţiului, dar nu mai mult de 500 de persoane, în intervalul
orar 5,00—22,00, cu asigurarea unei distanţe de 2 metri între persoane şi a unei suprafeţe
de minimum 4 mp pentru fiecare persoană, precum şi cu purtarea măştii de protecţie, în
judeţele/localităţile în care rata de incidenţă cumulată la 14 zile este mai mare de 3/1.000
de  locuitori.  Participarea  este  permisă  doar  pentru  persoanele  care  sunt  vaccinate
împotriva virusului SARS-CoV-2 şi pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei
complete de vaccinare, persoanele care prezintă 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, respectiv persoanele care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi şi a 180-
a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2, în condiţiile stabilite prin
ordinul comun al ministrului culturii şi al ministrului sănătăţii, emis în temeiul art. 44 şi al
art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările şi completările ulterioare;
 (HG 171,Anexa 3, Art.1, alin 10).

15. Măsuri care reglementează organizarea evenimentelor culturale în spații închise

a. organizarea şi desfăşurarea activităţii în cadrul cinematografelor, instituţiilor de spectacole
şi/sau concerte în spaţii închise sau deschise sunt permise cu participarea publicului până
la 30% din capacitatea maximă a spaţiului în intervalul orar 5,00—22,00 şi cu purtarea
măştii de protecţie în judeţele/localităţile în care rata de incidenţă cumulată la 14 zile este
mai mare de 3/1.000 de locuitori. Participarea este permisă doar pentru persoanele care
sunt vaccinate  împotriva virusului SARS-CoV-2 şi  pentru care au trecut  10 zile  de la
finalizarea schemei complete de vaccinare, persoanele care prezintă rezultatul negativ al
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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, respectiv persoanele care se află în perioada cuprinsă
între a 15-a zi şi a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2, în
condiţiile  stabilite  prin ordinul  comun al  ministrului  culturii  şi  al  ministrului  sănătăţii,
emis în temeiul art.  44 şi al art.  71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările şi
completările ulterioare;
(HG 171, Anexa 3, Art.1, alin 8).

16. Măsuri care reglementează desfășurarea activităților recreative

a. activităţile recreative şi sportive desfăşurate în aer liber sunt permise cu participarea a cel
mult  10  persoane  care  nu  locuiesc  împreună.  Participarea  este  permisă  doar  pentru
persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 şi pentru care au trecut
10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, persoanele care prezintă 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, respectiv persoanele care se află în perioada
cuprinsă între a 15-a zi şi a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-
CoV-2, în condiţiile stabilite prin ordinul comun al ministrului sănătăţii şi al ministrului
sportului,  al  ministrului  mediului,  apelor  şi  pădurilor  sau  al  ministrului  agriculturii  şi
dezvoltării rurale, după caz;
(HG 171, Anexa 3, Art.1, alin 15).

17. Măsuri care reglementează organizarea evenimentelor private (nunți, botezuri)

a. pentru  prevenirea  răspândirii  infecțiilor  cu  virusul  SARS-CoV-2  sunt  interzise  organizarea  şi

desfăşurarea de evenimente private (nunți, botezuri, mese festive şi altele asemenea).

(HG 171, Anexa 3, Art.1, alin 1).

18. Măsuri care reglementează organizarea cursurilor de instruire, worksshopuri,conferințe

a. se permite organizarea de cursuri de instruire, inclusiv cele de formare profesională care
necesită  activităţi  practice,  workshopuri,  conferinţe,  precum  şi  cele  organizate  pentru
implementarea  proiectelor  finanţate  din  fonduri  europene,  cu  participarea  persoanelor
până la 30% din capacitatea maximă a spaţiului, în interior sau în exterior, dar nu mai
mult de 100 de persoane, în intervalul orar 5,00—22,00, cu asigurarea unei distanţe de 2
metri între persoane şi a unei suprafeţe de minimum 4 mp pentru fiecare persoană, cu
purtarea  măştii  de  protecţie  şi  cu  respectarea  normelor  de  protecţie  sanitară,  în
judeţele/localităţile în care rata de incidenţă cumulată la 14 zile este mai mare de 3/1.000
de  locuitori.  Participarea  este  permisă  doar  pentru  persoanele  care  sunt  vaccinate
împotriva virusului SARS-CoV-2 şi pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei
complete de vaccinare, persoanele care prezintă 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, respectiv persoanele care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi şi a 180-
a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2;
(HG 34, Anexa 3, Art.1, alin 12).

19. Măsuri care reglementează organizarea adunărilor publice, mitingurilor, demonstrațiilor
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a. se permite, în condițiile Legii nr. 60/1991 privind organizarea şi desfăşurarea adunărilor

publice, republicată, cu modificările ulterioare, organizarea de mitinguri şi demonstrații

cu un număr de participanți  de maximum 100 de persoane şi  cu purtarea măştii  de

protecție.  Participarea  este  permisă  doar  pentru  persoanele  care  sunt  vaccinate

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

complete de vaccinare, persoanele care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR

pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ

certificat al unui test antigen rapid pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de

48 de ore, respectiv persoanele care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi şi a 180-a

zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2;

 (HG 171,Anexa 3, Art.1, alin 18).
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