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                                       R O M Â N I A                               
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE 

INSTITUŢIA PREFECTULUI - JUDEŢUL BOTOŞANI 
 

COMITETUL JUDEŢEAN PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ  BOTOŞANI 
 

HOTĂRÂREA 
nr. 48 din 30.07.2021 

 
 

Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă Botoşani  
 

În temeiul prevederilor art. 22 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 21 din 
15.04.2004 privind Sistemul Naţional de Management al Situaţiilor de Urgenţă, aprobată 
şi modificată prin Legea nr. 15 din 28.02.2005, O.U.G. nr. 1 din 29 ianuarie 2014, O.U.G. 
nr. 89 din 23.12.2014, ale art. 2 din H.G.R. nr. 1491 din 9 septembrie 2004, pentru 
aprobarea Regulamentului cadru privind structura organizatorică, atribuţiile, funcţionarea 
şi dotarea comitetelor şi centrelor operative pentru situaţii de urgenţă, cu completările şi 
modificările ulterioare şi ale art. 12 din Regulamentul privind organizarea, atribuţiile, 
funcţionarea şi dotarea comitetelor şi centrelor operative pentru situaţii de urgenţă în 
judeţul Botoşani, aprobat prin Ordin al Prefectului nr. 95 din 30.03.2018, 
 În temeiul aprobării în data de 30.07.2021 a Comitetului Judeţean pentru Situaţii de 
Urgenţă Botoşani, 

În contextul riscului de răspândire a infecţiei cu Coronavirus SARS – CoV – 2 şi 
adoptarea măsurilor stabilite prin: 

- Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea 
efectelor pandemiei de COVID-19cu modificările şi completările ulterioare;    

- Legea nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătăţii 
publice în situaţii de risc epidemiologic şi biologic;    

- Hotărârea de Guvern nr. 730 din  08 iulie 2021 privind prelungirea stării de 
alertă pe teritoriul României începând cu data de 12 iulie 2021, precum şi stabilirea 
măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor 
pandemiei de COVID-19; 

- Hotărârea nr. 44 din 10.07.2021a Comitetului Județean pentru Situații de 
Urgență Botoșani; 

- Hotărârea de Guvern nr. 795 din 28 iulie 2021 pentru modificarea și 
completarea anexelor nr. 2 și 3 la Hotarârea Guvernului nr. 730/2021 privind prelungirea 
stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 12 iulie 2021, precum şi 
stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea 
efectelor pandemiei de COVID-19; 

adoptă următoarea 
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- Anexa nr. 1  

Planul de măsuri de protecţie, obligaţii şi restricţii ce trebuie respectate de către populaţie 
în contextul prelungirii „STĂRII DE ALERTĂ” în vederea prevenirii şi controlului infecţiilor 
generate de virusul SARS-CoV-2, aprobat prin H.C.J.S.U. Botoșani  nr. 44 din 10.07.2021, 

se modifică și se completează după cum urmează: 

 În Cap. II, articolul 8, se modifică și va avea următorul cuprins:  
 

Articolul 8  
          (1) În condițiile art. 5 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 55/2020, cu modificările și completările 
ulterioare, este permisă participarea la una dintre activitățile prevăzute în Cap.III, art. 10 pct. 3, 4, 10-
12 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-CoV-2 nu mai 
vechi de 72 de ore;  
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. 
         (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 Cap.III art. 1 pct. 5 și 13 
numai persoanelor care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile 
de la finalizarea schemei complete de vaccinare. 

(3) Persoanele fizice sunt obligate să facă dovada situațiilor prevăzute la alin. (1) și (2) prin 
prezentarea documentelor pe suport hârtie sau în format electronic. 

 
 În Cap. III, articolul 10 se modifică și va avea următorul cuprins: 
 Articolul 10 
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. 2-33; 

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 județului, 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 închise sau deschise, competițiile sportive se pot desfășura pe teritoriul județului cu 
participarea spectatorilor până la 50% din capacitatea maximă a spațiului, cu asigurarea unei distanțe 
de minimum 1 metru între persoane, dacă incidența cumulată la 14 zile în localitate este mai mare de 
2/1.000 de locuitori și mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori. 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 
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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 sau deschise, competițiile sportive se pot desfășura pe teritoriul județului cu 
participarea spectatorilor până la 75% din capacitatea maximă a spațiului, cu asigurarea unei distanțe 
de minimum 1 metru între persoane, dacă incidența cumulată la 14 zile în localitate este mai mică sau 
egală cu 2/1.000 de locuitori. 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. în spațiile închise sau deschise competițiile sportive se pot desfășura pe teritoriul județului cu 
participarea spectatorilor 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 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 
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 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. 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 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 localităților unde incidența cumulată la 14 zile este mai mare de 
3/1.000 de locuitori; 

11. în condițiile pct. 7, la nivelul localităților unde incidența cumulată la 14 zile este mai mare 
de 2/1.000 de locuitori și mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori, organizarea și desfășurarea în aer 
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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 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 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 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 localităților unde incidența cumulată la 14 zile este mai mare de 3/1.000 de locuitori; 

12. în condițiile pct. 7, la nivelul localităților unde incidența cumulată la 14 zile este mai mică 
sau egală cu 2/1.000 de locuitori, organizarea și desfășurarea în aer liber a spectacolelor, concertelor, 
festivalurilor publice și private sau a altor evenimente culturale sunt permise cu participarea a cel mult 
75.000 de spectatori 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 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 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; 

13. în condițiile pct. 7, la nivelul localităților, organizarea și desfășurarea în aer liber a 
spectacolelor, concertelor, festivalurilor publice și private sau a altor evenimente culturale sunt 
permise cu un număr mai mare de 2.500 de spectatori. 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; 

14. 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; 

15. în condițiile pct. 14, pentru prevenirea răspândirii infecțiilor cu virusul SARS-CoV-2, 
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; 

16. se interzic activitățile recreative și sportive desfășurate în aer liber, cu excepția celor care se 
desfășoară în localitățile unde incidența cumulată la 14 zile este mai mică sau egală cu 2/1.000 de 
locuitori, cu participarea a cel mult 50 de persoane care nu locuiesc împreună, stabilite prin ordin 
comun al ministrului sănătății, după caz, cu ministrul tineretului și sportului, ministrul mediului, 
apelor și pădurilor sau ministrul agriculturii și dezvoltării rurale; 

17. se interzic activitățile recreative și sportive desfășurate în aer liber, cu excepția celor care se 
desfășoară în localitățile unde incidența cumulată la 14 zile este mai mare de 2/1.000 de locuitori și 
mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori, 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. 
Activitățile sunt interzise la nivelul localităților unde incidența cumulată la 14 zile este mai mare de 
3/1.000 de locuitori; 

18. se permite organizarea de evenimente private (nunți, botezuri, mese festive etc.) cu un 
număr de participanți de maximum 200 de persoane în exterior sau de maximum 150 de persoane în 
interior în localitățile unde incidența cumulată la 14 zile este mai mică sau egală cu 2/1.000 de 
locuitori, cu respectarea normelor de protecție sanitară. 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; 
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19. se permite organizarea de evenimente private (nunți, botezuri, mese festive etc.) cu un 
număr de participanți de maximum 150 de persoane în exterior sau de maximum 100 de persoane în 
interior în localitățile unde incidența cumulată la 14 zile este mai mare de 2/1.000 de locuitori și mai 
mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori, cu respectarea normelor de protecție sanitară. 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. Activitățile sunt interzise la nivelul localităților unde incidența cumulată la 14 zile 
este mai mare de 3/1.000 de locuitori; 

20. se permite organizarea de evenimente private (nunți, botezuri) cu un număr de participanți 
de maximum 400 de persoane în interior și cu asigurarea unei suprafețe de minimum 2 mp pentru 
fiecare persoană în localitățile unde incidența cumulată la 14 zile este mai mică sau egală cu 2/1.000 
de locuitori. 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; 

21. se permite organizarea de evenimente private (nunți, botezuri) cu un număr de participanți 
de maximum 300 de persoane în interior și cu asigurarea unei suprafețe de minimum 2 mp pentru 
fiecare persoană în localitățile unde incidența cumulată la 14 zile este mai mare de 2/1.000 de 
locuitori și mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori. 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; 

22. se permite organizarea de evenimente private (nunți, botezuri) până la capacitatea maximă a 
spațiului în exterior în 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 SARS-CoV-2; 

23. 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 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; 

24. 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 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; 

25. 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 250 de persoane în interior și de maximum 300 de persoane în exterior, cu 
asigurarea unei suprafețe de minimum 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 localitate este mai mică sau egală cu 2/1.000 de locuitori; 

26. 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 
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participanți de maximum 150 de persoane în interior și de maximum 200 de persoane în exterior, cu 
asigurarea unei suprafețe de minimum 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 localitate este mai mare de 2/1.000 de locuitori și mai mică sau egală cu 3/1.000 
de locuitori; 

27. 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 250 de persoane în interior și mai mare de 300 de persoane în exterior, 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; 

28. se permite organizarea de conferințe cu un număr de participanți de maximum 300 de 
persoane în interior, cu asigurarea unei suprafețe de minimum 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 localitate este mai mică sau egală cu 
2/1.000 de locuitori; 

29. se permite organizarea de conferințe cu un număr de participanți de maximum 150 de 
persoane în interior, cu asigurarea unei suprafețe de minimum 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 localitate este mai mare de 2/1.000 de 
locuitori și mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori; 

30. se permite organizarea de conferințe cu un număr de participanți mai mare de 300 de 
persoane în interior, 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; 

31. 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; 

32. 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 500 de persoane, dacă incidența cumulată la 14 zile în județ/localitate este mai mică sau 
egală cu 2/1.000 de locuitori și cu un număr de maximum 100 de persoane, dacă incidența cumulată la 
14 zile în localitate este mai mare de 2/1.000 de locuitori și mai mică sau egală cu 3/1.000 de locuitori 
și cu respectarea următoarelor măsuri:  
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; 

33. se permite desfășurarea activităților de prevenire și combatere a pestei porcine africane prin 
vânători colective la care pot participa cel mult 20 de persoane. 

 
 În Capitolul III, la articolul 14, punctul 7 se modifică și va avea următorul cuprins: 
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 localitățile unde incidența cumulată la 14 zile este 
mai mare de 2/1.000 de locuitori și 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. Activitățile sunt interzise la nivelul localităților unde incidența 
cumulată la 14 zile este mai mare de 3/1.000 de locuitori; 
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 În Capitolul III, la articolul 14, după punctul 7 se introduce un nou punct, punctul 8, 
cu următorul cuprins: 

8. activitatea în baruri, cluburi și discoteci este permisă până la capacitatea maximă a spațiului 
în intervalul orar 5,00-2,00 în localitățile unde incidența cumulată la 14 zile este mai mică sau egală 
cu 2/1.000 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. 

 
 În Capitolul III, la articolul 17, punctul 14 se modifică și va avea următorul cuprins: 
14. activitatea operatorilor economici care administrează săli de jocuri este permisă fără a 

depăși 70% din capacitatea maximă a spațiului în intervalul orar 5,00-2,00 în localitățile unde 
incidența cumulată la 14 zile este mai mare de 2/1.000 de locuitori și 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; 

 
 În Capitolul III articolul 17, după punctul 14 se introduce un nou punct, punctul 15, 

cu următorul cuprins: 
15. activitatea operatorilor economici care administrează săli de jocuri este permisă până la 

capacitatea maximă a spațiului în intervalul orar 5,00-2,00 în localitățile unde incidența cumulată la 
14 zile este mai mică sau egală cu 2/1.000 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. 
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