
Guvernul României

Hotărârea	 nr.	 348/2021	 pentru	 modi�icarea	 și	 completarea	 anexei	 nr.	 3	 la

Hotărârea	 Guvernului	 nr.	 293/2021	 privind	 prelungirea	 stării	 de	 alertă	 pe

teritoriul	României	ın̂cepând	cu	data	de	14	martie	2021,	precum	și	stabilirea

măsurilor	care	se	aplică	pe	durata	acesteia	pentru	prevenirea	și	combaterea

efectelor	pandemiei	de	COVID-19
În vigoare de la 26 martie 2021

Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 308 din 26 martie 2021. Formă aplicabilă la 26 martie 2021.

Ținând seama de măsurile adoptate prin Hotărârea Comitetului Național pentru Situații de Urgență nr. 20/2021
privind stabilirea unor măsuri necesar a fi aplicate în contextul pandemiei de COVID-19 și aprobarea listei
țărilor/zonelor/teritoriilor de risc epidemiologic pentru care se instituie măsura carantinei asupra persoanelor
care sosesc în România din acestea, în contextul pandemiei de COVID-19,
având în vedere faptul că evaluarea realizată în baza factorilor de risc prevăzuți la art. 3 alin. (4) din Legea nr.
55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu
modificările și completările ulterioare, indică necesitatea menținerii unui răspuns amplificat la situația de urgență
determinată de răspândirea noului coronavirus, aspecte materializate în cuprinsul documentului intitulat
"Analiza factorilor de risc privind managementul situației de urgență generate de virusul SARS-CoV-2 pe
teritoriul României la data de 23.03.2021", întocmit la nivelul Centrului Național de Conducere și Coordonare a
Intervenției,
în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 293/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul
României începând cu data de 14 martie 2021, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia
pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, publicată în Monitorul Oficial al României,
Partea I, nr. 245 din 11 martie 2021, se modifică și se completează după cum urmează:

1. La articolul 2 alineatul (1), după punctul 2 se introduc cinci noi puncte, punctele 21-25, cu următorul cuprins:

21. în toate localitățile, unde incidența cumulată la 14 zileeste mai mare de 4 și mai mică sau egală cu
7,5/1.000 delocuitori, se interzice circulația persoanelor în afaralocuinței/gospodăriei în zilele de vineri, sâmbătă
și duminică înintervalul orar 20,00-5,00, cu următoarele excepții:
a) deplasarea în interes profesional, inclusiv între locuință/gospodărie și locul/locurile de desfășurare a activității
profesionale și înapoi;
b) deplasarea pentru asistență medicală care nu poate fi amânată și nici realizată de la distanță, precum și
pentru achiziționarea de medicamente;
c) deplasări în afara localităților ale persoanelor care sunt în tranzit sau efectuează călătorii al căror interval
orar se suprapune cu perioada interdicției, cum ar fi cele efectuate cu avionul, trenul, autocare sau alte mijloace
de transport de persoane, și care poate fi dovedit prin bilet sau orice altă modalitate de achitare a călătoriei;
d) deplasarea din motive justificate, precum îngrijirea/însoțirea copilului, asistența persoanelor vârstnice,
bolnave sau cu dizabilități ori decesul unui membru de familie;

22. în toate localitățile, unde incidența cumulată la 14 zile depășește 7,5/1.000 de locuitori, se interzice
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circulația persoanelor în afara locuinței/gospodăriei în intervalul orar 20,00-5,00, cu următoarele excepții:
a) deplasarea în interes profesional, inclusiv între locuință/gospodărie și locul/locurile de desfășurare a activității
profesionale și înapoi;
b) deplasarea pentru asistență medicală care nu poate fi amânată și nici realizată de la distanță, precum și
pentru achiziționarea de medicamente;
c) deplasări în afara localităților ale persoanelor care sunt în tranzit sau efectuează călătorii al căror interval
orar se suprapune cu perioada interdicției, cum ar fi cele efectuate cu avionul, trenul, autocare sau alte mijloace
de transport de persoane, și care poate fi dovedit prin bilet sau orice altă modalitate de achitare a călătoriei;
d) deplasarea din motive justificate, precum îngrijirea/însoțirea copilului, asistența persoanelor vârstnice,
bolnave sau cu dizabilități ori decesul unui membru de familie;

23. măsurile instituite în localitățile prevăzute la pct. 21 nu se aplică dacă incidența cumulată la 14 zile este mai

mică sau egală cu 3,5/1.000 de locuitori, iar cele instituite în localitățile prevăzute la pct. 22 nu se aplică dacă
incidența cumulată la 14 zile este mai mică sau egală cu 7/1.000 de locuitori;

24. în toate localitățile se permite circulația persoanelor în afara locuinței/gospodăriei, în perioada 27 martie-28
martie 2021, în intervalul orar 18,00-22,00 pentru deplasarea și participarea la serviciile religioase oficiate
pentru sărbătoarea Pesah;

25. în toate localitățile se permite circulația persoanelor în afara locuinței/gospodăriei, în perioada 3 aprilie-4
aprilie 2021, în intervalul orar 20,00-2,00 pentru deplasarea și participarea la slujbele religioase;".
2. La articolul 2, alineatele (2) și (3) se modifică și vor avea următorul cuprins:

(2) Pentru verificarea motivului deplasării în interes profesional, prevăzut la alin. (1) pct. 2 lit. a), pct. 21 lit. a)

și pct. 22 lit. a), persoanele sunt obligate să prezinte, la cererea personalului autorităților abilitate, legitimația de
serviciu sau adeverința eliberată de angajator ori o declarație pe propria răspundere, completată în prealabil.

(3) Pentru verificarea motivului deplasării în interes personal, prevăzut la alin. (1) pct. 2 lit. b)-d), pct. 21 lit. b)-d)

și pct. 22 lit. b)-d), persoanele sunt obligate să prezinte, la cererea personalului autorităților abilitate, o
declarație pe propria răspundere, completată în prealabil."
3. Articolul 7 se modifică și va avea următorul cuprins:

(1) În condițiile art. 5 alin. (3) lit. f) din Legea nr. 55/2020, cu modificările și completările ulterioare, se
instituie obligația pentru operatorii economici care desfășoară activități de comerț/prestări de servicii în spații
închise și/sau deschise, publice și/sau private, să își organizeze și să își desfășoare activitatea în intervalul orar
5,00-21,00.
(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), în intervalul orar 21,00-5,00, operatorii economici pot activa doar în
relația cu operatorii economici cu activitate de livrare la domiciliu.
(3) În condițiile art. 5 alin. (3) lit. f) din Legea nr. 55/2020, cu modificările și completările ulterioare, se instituie
obligația pentru operatorii economici care desfășoară activități de comerț/prestări de servicii în spații închise
și/sau deschise, publice și/sau private, să își organizeze și să își desfășoare activitatea în zilele de vineri,
sâmbătă și duminică în intervalul orar 5,00-18,00, în toate localitățile unde incidența cumulată la 14 zile este
mai mare de 4 și mai mică sau egală cu 7,5/1.000 de locuitori.
(4) În condițiile art. 5 alin. (3) lit. f) din Legea nr. 55/2020, cu modificările și completările ulterioare, se instituie
obligația pentru operatorii economici care desfășoară activități de comerț/prestări de servicii în spații închise
și/sau deschise, publice și/sau private, să își organizeze și să își desfășoare activitatea în intervalul orar 5,00-
18,00, în toate localitățile unde incidența cumulată la 14 zile depășește 7,5/1.000 de locuitori.
(5) Prin excepție de la prevederile alin. (3) și (4), în intervalul orar 18,00-5,00, operatorii economici pot activa
doar în relația cu operatorii economici cu activitate de livrare la domiciliu.

"

" Art. 7. -

Tipărit de Secretariat la 29.03.2021.
 Document Lege5 - Copyright © 2021 Indaco Systems.

2/4

http://lege5.ro/App/Document/guztamzxgq3a/hotararea-nr-293-2021-privind-prelungirea-starii-de-alerta-pe-teritoriul-romaniei-incepand-cu-data-de-14-martie-2021-precum-si-stabilirea-masurilor-care-se-aplica-pe-durata-acesteia-pentru-prevenirea-?pid=350497393&d=2021-03-29#p-350497393
http://lege5.ro/App/Document/gm3tambxgyyq/legea-nr-55-2020-privind-unele-masuri-pentru-prevenirea-si-combaterea-efectelor-pandemiei-de-covid-19?pid=315507814&d=2021-03-29#p-315507814
http://lege5.ro/App/Document/gm3tambxgyyq/legea-nr-55-2020-privind-unele-masuri-pentru-prevenirea-si-combaterea-efectelor-pandemiei-de-covid-19?pid=315507814&d=2021-03-29#p-315507814
http://lege5.ro/App/Document/gm3tambxgyyq/legea-nr-55-2020-privind-unele-masuri-pentru-prevenirea-si-combaterea-efectelor-pandemiei-de-covid-19?pid=315507814&d=2021-03-29#p-315507814


(6) Măsurile prevăzute la alin. (3) nu se aplică dacă incidența cumulată la 14 zile este mai mică sau egală cu
3,5/1.000 de locuitori, iar cele de la alin. (4) nu se aplică dacă incidența cumulată la 14 zile este mai mică sau
egală cu 7/1.000 de locuitori.
(7) Prin excepție de la prevederile alin. (1), (3) și (4), unitățile farmaceutice, benzinăriile, operatorii economici cu
activitate de livrare la domiciliu, precum și operatorii economici din domeniul transportului rutier de persoane
care utilizează autovehicule cu capacitate mai mare de 9 locuri pe scaune, inclusiv locul conducătorului auto, și
cei din domeniul transportului rutier de mărfuri care utilizează autovehicule cu masa maximă autorizată de
peste 2,4 tone își pot desfășura activitatea în regim normal de muncă, cu respectarea normelor de protecție
sanitară."

4. La articolul 10, după punctul 1 se introduc două noi puncte, punctele 11 și 12, cu următorul cuprins:

11. se suspendă activitatea operatorilor economici desfășurată în spații închise în domeniul sălilor de sport
și/sau fitness în localitățile unde incidența cumulată la 14 zile este mai mare de 4/1.000 de locuitori;

12. măsura prevăzută la pct. 11 nu se aplică în toate localitățile unde incidența cumulată la 14 zile este mai
mică sau egală cu 3,5/1.000 de locuitori;".
5. Articolul 15 se modifică și va avea următorul cuprins:

(1) Prin incidența cumulată la 14 zile se înțelege incidența cumulată a cazurilor calculată pe un
interval de 14 zile, cuprins între a 17-a zi și a 3-a zi, anterioare datei în care aceasta se realizează, prin
raportare la cifra reprezentând suma persoanelor cu domiciliul sau reședința în localitatea de referință,
comunicată comitetului județean/al municipiului București pentru situații de urgență de către Direcția pentru
Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, prin structurile
teritoriale județene, în prima zi lucrătoare a săptămânii, la ora 16,00. Cifra comunicată de către Direcția pentru
Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date prin structurile teritoriale județene este utilizată ca
referință pentru întreaga perioadă de timp până la furnizarea unui nou set de date actualizate și se transmite și
Serviciului de Telecomunicații Speciale.
(2) Constatarea încadrării în limitele incidenței cumulate la 14 zile, astfel cum este calculată la alin. (1), în
vederea punerii în aplicare a măsurilor stabilite în prezenta hotărâre, se realizează în maximum 48 de ore de la
atingerea acestora, prin hotărâre a comitetului județean/al municipiului București pentru situații de urgență, pe
baza analizelor prezentate de direcțiile de sănătate publică județene, respectiv a municipiului București, iar
măsurile se aplică pentru o perioadă de 14 zile, urmând a fi reevaluate la finalul acesteia.
(3) Direcțiile de sănătate publică județene, respectiv a municipiului București calculează zilnic, pentru fiecare
localitate din zona de competență, incidența cumulată a cazurilor la 14 zile, astfel cum este calculată potrivit
dispozițiilor alin. (1), și prezintă comitetului județean/al municipiului București pentru situații de urgență analiza
rezultată în cel mult 24 de ore de la data constatării atingerii limitelor stabilite în prezenta hotărâre.
(4) Zilnic, pe baza rezultatelor testelor persoanelor nou- confirmate, gestionate în aplicația «corona-forms»,
Serviciul de Telecomunicații Speciale va prezenta automat, la ora 10,00, pe platforma «alerte.ms.ro» rezultatul
calculului ratei de incidență conform formulei prevăzute la alin. (1)."
6. La articolul 16, alineatul (16) se modifică și va avea următorul cuprins:

(16) Respectarea aplicării măsurilor prevăzute la art. 10 pct. 1, 11, 12 și 2 se urmărește de către Ministerul
Muncii și Protecției Sociale și Ministerul Afacerilor Interne."
7. În cuprinsul anexei nr. 3, sintagmele "incidența cumulată a cazurilor în ultimele 14 zile" și "incidența cumulată
în ultimele 14 zile a cazurilor" se înlocuiesc cu sintagma "incidența cumulată la 14 zile".

PRIM-MINISTRU 

FLORIN-VASILE CÎȚU 

Contrasemnează: 
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Ministrul afacerilor interne, 

Lucian Nicolae Bode 

Ministrul sănătății, 

Vlad Vasile Voiculescu 

p. Directorul Serviciului de Telecomunicații Speciale, 

Mădălin-Virgil Mihai 

Ministrul economiei, antreprenoriatului și turismului, 

Claudiu-Iulius-Gavril Năsui 

Ministrul tineretului și sportului, 

Carol-Eduard Novák 

Secretariatul de Stat pentru Culte, 

Victor Opaschi, 

secretar de stat 

Ministrul transporturilor și infrastructurii, 

Cătălin Drulă 

Ministrul energiei, 

Virgil-Daniel Popescu 

Ministrul muncii și protecției sociale, 

Raluca Turcan

București, 25 martie 2021.
Nr. 348.
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