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GUVERNUL ROMÂNIEI

H O T ! R Â R E
pentru modificarea anexelor nr. 2 "i 3 la Hot#rârea Guvernului nr. 636/2021 

privind prelungirea st#rii de alert# pe teritoriul României începând cu data de 12 iunie 2021, 
precum "i stabilirea m#surilor care se aplic# pe durata acesteia 

pentru prevenirea "i combaterea efectelor pandemiei de COVID-19
!inând seama de m"surile adoptate prin Hot"rârea Comitetului Na#ional pentru Situa#ii de Urgen#" nr. 41/2021 privind

propunerea adopt"rii unor m"suri de relaxare în contextul evolu#iei pandemiei de COVID-19,
având în vedere „Analiza factorilor de risc privind managementul situa#iei de urgen#" generate de virusul SARS-CoV-2 pe

teritoriul României la data de 23.06.2021”, document întocmit la nivelul Centrului Na#ional de Coordonare $i Conducere a
Interven#iei, în conformitate cu dispozi#iile art. 3 alin. (4) din Legea nr. 55/2020 privind unele m"suri pentru prevenirea $i combaterea
efectelor pandemiei de COVID-19, cu modific"rile $i complet"rile ulterioare,

în temeiul art. 108 din Constitu#ia României, republicat",

Guvernul României adopt" prezenta hot"râre.

Art. I. — Anexele nr. 2 $i 3 la Hot"rârea Guvernului
nr. 636/2021 privind prelungirea st"rii de alert" pe teritoriul
României începând cu data de 12 iunie 2021, precum $i
stabilirea m"surilor care se aplic" pe durata acesteia pentru
prevenirea $i combaterea efectelor pandemiei de COVID-19,
publicat" în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 586 din
10 iunie 2021, se modific" dup" cum urmeaz":

1. În anexa nr. 2, articolul 4 va avea urm#torul cuprins:
„Art. 4. — (1) În condi#iile art. 5 alin. (2) lit. d) din Legea

nr. 55/2020, cu modific"rile $i complet"rile ulterioare, este
permis" participarea la una dintre activit"#ile prev"zute în anexa
nr. 3 art. 1 pct. 3, 4 $i 11 numai a persoanelor care se afl" în
una dintre urm"toarele situa#ii:

a) sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 pentru care
au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare;

b) prezint" rezultatul negativ al unui test RT-PCR nu mai
vechi de 72 de ore;

c) prezint" rezultatul negativ certificat al unui test antigen
rapid nu mai vechi de 24 de ore;

d) se afl" în perioada cuprins" între a 15-a zi $i a 90-a zi
ulterioar" confirm"rii infect"rii cu SARS-CoV-2.

(2) În condi#iile art. 5 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 55/2020, cu
modific"rile $i complet"rile ulterioare, este permis" participarea
la una dintre activit"#ile prev"zute în anexa nr. 3 art. 1 pct. 5
numai a persoanelor care sunt vaccinate împotriva virusului
SARS-CoV-2 pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea
schemei complete de vaccinare.

(3) Persoanele fizice sunt obligate s" fac" dovada situa#iilor
prev"zute la alin. (1) $i (2) prin prezentarea documentelor pe
suport hârtie sau în format electronic.”

2. În anexa nr. 3, la articolul 1, punctele 3—5 vor avea
urm#torul cuprins:

„3. în spa#iile deschise, competi#iile sportive se pot desf"$ura
pe teritoriul României cu participarea spectatorilor pân" la 50%
din capacitatea maxim" a spa#iului. Participarea este permis"
doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului
SARS-CoV-2 pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea
schemei complete de vaccinare, persoanele care prezint"
rezultatul negativ al unui test RT-PCR nu mai vechi de 72 de ore
sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid nu mai
vechi de 24 de ore, respectiv persoanele care se afl" în
perioada cuprins" între a 15-a zi $i a 90-a zi ulterioar"
confirm"rii infect"rii cu virusul SARS-CoV-2, în condi#iile stabilite
prin ordinul comun al ministrului tineretului $i sportului $i al
ministrului s"n"t"#ii, emis în temeiul art. 43 $i al art. 71 alin. (2)
din Legea nr. 55/2020, cu modific"rile $i complet"rile ulterioare;

4. în spa#iile închise, competi#iile sportive se pot desf"$ura pe
teritoriul României cu participarea spectatorilor pân" la 50% din
capacitatea maxim" a spa#iului. Participarea este permis" doar
pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului
SARS-CoV-2 pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea
schemei complete de vaccinare, persoanele care prezint"
rezultatul negativ al unui test RT-PCR nu mai vechi de 72 de ore
sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid nu mai
vechi de 24 de ore, respectiv persoanele care se afl" în
perioada cuprins" între a 15-a zi $i a 90-a zi ulterioar"
confirm"rii infect"rii cu virusul SARS-CoV-2, în condi#iile stabilite
prin ordinul comun al ministrului tineretului $i sportului $i al
ministrului s"n"t"#ii, emis în temeiul art. 43 $i al art. 71 alin. (2)
din Legea nr. 55/2020, cu modific"rile $i complet"rile ulterioare;

5. competi#iile sportive se pot desf"$ura pe teritoriul
României cu participarea spectatorilor peste 50% din
capacitatea maxim" a spa#iului $i pân" la capacitatea maxim" a
spa#iului. Participarea este permis" doar pentru persoanele care
sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 pentru care au
trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare,
în condi#iile stabilite prin ordinul comun al ministrului tineretului
$i sportului $i al ministrului s"n"t"#ii, emis în temeiul art. 43 $i al
art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modific"rile $i
complet"rile ulterioare;”.

3. În anexa nr. 3, la articolul 1, punctul 10 se abrog#.
4. În anexa nr. 3, la articolul 1, punctele 11, 12, 16—18 "i

21—24 vor avea urm#torul cuprins:
„11. în condi#iile pct. 8, la nivelul jude#elor/localit"#ilor unde

inciden#a cumulat" la 14 zile este mai mic" sau egal" cu 3/1.000
de locuitori, organizarea $i desf"$urarea spectacolelor de tipul
drive-in sunt permise numai dac" ocupan#ii unui autovehicul
sunt membrii aceleia$i familii sau reprezint" grupuri de pân" la
4 persoane, iar organizarea $i desf"$urarea în aer liber a
spectacolelor, concertelor, festivalurilor publice $i private sau a
altor evenimente culturale sunt permise numai cu participarea a
cel mult 2.500 de spectatori, cu asigurarea unei suprafe#e de
2 mp pentru fiecare persoan", precum $i cu purtarea m"$tii de
protec#ie. Participarea este permis" doar pentru persoanele care
sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 pentru care au
trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare,
persoanele care prezint" rezultatul negativ al unui test RT-PCR
nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui
test antigen rapid nu mai vechi de 24 de ore, respectiv
persoanele care se afl" în perioada cuprins" între a 15-a zi $i a
90-a zi ulterioar" confirm"rii infect"rii cu virusul SARS-CoV-2,
în condi#iile stabilite prin ordinul comun al ministrului culturii $i al
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ministrului s"n"t"#ii, emis în temeiul art. 44 $i al art. 71 alin. (2)
din Legea nr. 55/2020, cu modific"rile $i complet"rile ulterioare.
Activit"#ile sunt interzise la nivelul jude#elor/localit"#ilor unde
inciden#a cumulat" la 14 zile este mai mare de 3/1.000 de
locuitori;

12. în condi#iile pct. 8, la nivelul jude#elor/localit"#ilor unde
inciden#a cumulat" la 14 zile este mai mic" sau egal" cu
3/1.000 de locuitori, organizarea $i desf"$urarea în aer liber a
spectacolelor, concertelor, festivalurilor publice $i private sau a
altor evenimente culturale sunt permise cu participarea unui
num"r mai mare de 2.500 de spectatori, cu asigurarea unei
suprafe#e de 1 mp pentru fiecare persoan", precum $i cu
purtarea m"$tii de protec#ie. Participarea este permis" doar
pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului
SARS-CoV-2 pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea
schemei complete de vaccinare, în condi#iile stabilite prin ordinul
comun al ministrului culturii $i al ministrului s"n"t"#ii, emis în
temeiul art. 44 $i al art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu
modific"rile $i complet"rile ulterioare. Activit"#ile sunt interzise la
nivelul jude#elor/localit"#ilor unde inciden#a cumulat" la 14 zile
este mai mare de 3/1.000 de locuitori;

..............................................................................................
16. se interzic activit"#ile recreative $i sportive desf"$urate

în aer liber, cu excep#ia celor care se desf"$oar" cu participarea
a cel mult 30 de persoane care nu locuiesc împreun", stabilite
prin ordin comun al ministrului s"n"t"#ii, dup" caz, cu ministrul
tineretului $i sportului, ministrul mediului, apelor $i p"durilor sau
ministrul agriculturii $i dezvolt"rii rurale;

17. se permite organizarea de evenimente private (nun#i,
botezuri, mese festive etc.), cum ar fi, f"r" a se limita la acestea,
în saloane, c"mine culturale, restaurante, baruri, cafenele,
s"li/corturi de evenimente, cu un num"r de participan#i de
maximum 150 de persoane în exterior sau de maximum 100 de
persoane în interior în jude#ele/localit"#ile unde inciden#a
cumulat" la 14 zile este mai mic" sau egal" cu 3/1.000 de
locuitori $i este interzis" la dep"$irea inciden#ei de 3/1.000 de
locuitori. La stabilirea num"rului de persoane în exterior $i/sau
în interior nu sunt luate în calcul persoanele care au vârsta mai
mic" de 16 ani;

18. în condi#iile pct. 17 se permite organizarea de
evenimente private (nun#i, botezuri), cum ar fi, f"r" a se limita la
acestea, în saloane, c"mine culturale, restaurante, baruri,
cafenele, s"li/corturi de evenimente, cu un num"r de participan#i
de maximum 300 de persoane în interior $i cu asigurarea unei
suprafe#e de 2 mp pentru fiecare persoan" în jude#ele/localit"#ile
unde inciden#a cumulat" la 14 zile este mai mic" sau egal" cu
3/1.000 de locuitori. Participarea este permis" doar pentru
persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2
pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete
de vaccinare, persoanele care prezint" rezultatul negativ al unui
test RT-PCR nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ
certificat al unui test antigen rapid nu mai vechi de 24 de ore,
respectiv persoanele care se afl" în perioada cuprins" între
a 15-a zi $i a 90-a zi ulterioar" confirm"rii infect"rii cu virusul
SARS-CoV-2;

...............................................................................................
21. se permite organizarea de cursuri de instruire $i

workshopuri pentru adul#i, inclusiv cele organizate pentru
implementarea proiectelor finan#ate din fonduri europene, cu un
num"r de participan#i de maximum 150 de persoane în interior
$i de maximum 200 de persoane în exterior, cu asigurarea unei
suprafe#e de 2 mp pentru fiecare persoan", cu purtarea m"$tii
de protec#ie $i cu respectarea normelor de s"n"tate public"
stabilite în ordinul ministrului s"n"t"#ii, dac" inciden#a
cumulat" la 14 zile în jude#/localitate este mai mic" sau egal" cu
3/1.000 de locuitori;

22. în condi#iile pct. 21 se permite organizarea de cursuri de
instruire $i workshopuri pentru adul#i, inclusiv cele organizate
pentru implementarea proiectelor finan#ate din fonduri europene
cu un num"r de participan#i mai mare de 150 de persoane în
interior $i mai mare de 200 de persoane în exterior, cu
asigurarea unei suprafe#e de 2 mp pentru fiecare persoan",
dac" toate persoanele sunt vaccinate împotriva virusului
SARS-CoV-2 pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea
schemei complete de vaccinare;

23. se permite organizarea de conferin#e cu un num"r de
participan#i de maximum 150 de persoane în interior, cu
asigurarea unei suprafe#e de 2 mp pentru fiecare persoan", cu
purtarea m"$tii de protec#ie $i cu respectarea normelor de
s"n"tate public" stabilite în ordinul ministrului s"n"t"#ii, dac"
inciden#a cumulat" la 14 zile în jude#/localitate este mai mic"
sau egal" cu 3/1.000 de locuitori;

24. în condi#iile pct. 23 se permite organizarea de conferin#e
cu un num"r de participan#i mai mare de 150 de persoane în
interior, cu asigurarea unei suprafe#e de 2 mp pentru fiecare
persoan", dac" toate persoanele sunt vaccinate împotriva
virusului SARS-CoV-2 pentru care au trecut 10 zile de la
finalizarea schemei complete de vaccinare;”.

5. În anexa nr. 3, la articolul 2 alineatul (1), punctul 1
se abrog#.

6. În anexa nr. 3, la articolul 5, punctul 3 se abrog#.
7. În anexa nr. 3, articolul 6 va avea urm#torul cuprins:
„Art. 6. — În condi#iile art. 5 alin. (3) lit. f) din Legea

nr. 55/2020, cu modific"rile $i complet"rile ulterioare, se
stabilesc urm"toarele m"suri:

1. activitatea cu publicul a operatorilor economici care
desf"$oar" activit"#i de preparare, comercializare $i consum al
produselor alimentare $i/sau b"uturilor alcoolice $i nealcoolice,
de tipul restaurantelor $i cafenelelor, în interiorul cl"dirilor,
precum $i la terase este permis" pân" la capacitatea maxim" a
spa#iului $i în intervalul orar 5,00—2,00 în jude#ele/localit"#ile
unde inciden#a cumulat" la 14 zile este mai mic" sau egal" cu
3/1.000 de locuitori $i este interzis" la dep"$irea inciden#ei de
3/1.000 de locuitori;

2. activitatea restaurantelor $i a cafenelelor din interiorul
hotelurilor, pensiunilor sau altor unit"#i de cazare, precum $i la
terasele acestora este permis" pân" la capacitatea maxim" a
spa#iului $i în intervalul orar 5,00—2,00, în jude#ele/localit"#ile
unde inciden#a cumulat" la 14 zile este mai mic" sau egal" cu
3/1.000 de locuitori, $i doar pentru persoanele cazate în cadrul
acestor unit"#i, în jude#ele/localit"#ile unde este dep"$it"
inciden#a de 3/1.000 de locuitori în ultimele 14 zile;

3. m"surile prev"zute la pct. 1 $i 2 se aplic" $i operatorilor
economici care desf"$oar" activit"#i în spa#iile publice închise
care au un acoperi$, plafon sau tavan $i care sunt delimitate de
cel pu#in 2 pere#i, indiferent de natura acestora sau de caracterul
temporar sau permanent;

4. în situa#ia în care activitatea operatorilor economici
prev"zu#i la pct. 1 $i 2 este restric#ionat" sau închis" se permit
prepararea hranei $i comercializarea produselor alimentare $i
b"uturilor alcoolice $i nealcoolice care nu se consum" în spa#iile
respective;

5. operatorii economici prev"zu#i la pct. 1 $i 2 vor respecta
obliga#iile stabilite prin ordin al ministrului s"n"t"#ii $i al
ministrului economiei, antreprenoriatului $i turismului, emis în
temeiul art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modific"rile $i
complet"rile ulterioare;

6. prepararea, comercializarea $i consumul produselor
alimentare $i b"uturilor alcoolice $i nealcoolice sunt permise în
spa#iile special destinate dispuse în exteriorul cl"dirilor, în aer
liber, cu excep#ia celor prev"zute la pct. 3, cu asigurarea unei
distan#e de minimum 2 metri între mese $i participarea a
maximum 6 persoane la o mas", dac" sunt din familii diferite, $i



cu respectarea m"surilor de protec#ie sanitar" stabilite prin ordin
comun al ministrului s"n"t"#ii, al ministrului economiei,
antreprenoriatului $i turismului $i al pre$edintelui Autorit"#ii
Na#ionale Sanitare Veterinare $i pentru Siguran#a Alimentelor,
emis în temeiul art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu
modific"rile $i complet"rile ulterioare;

7. activitatea în baruri, cluburi $i discoteci este permis" f"r"
a dep"$i 70% din capacitatea maxim" a spa#iului $i în intervalul
orar 5,00—2,00 în jude#ele/localit"#ile unde inciden#a cumulat"
la 14 zile este mai mic" sau egal" cu 3/1.000 de locuitori, dac"
toate persoanele sunt vaccinate împotriva virusului
SARS-CoV-2 pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea
schemei complete de vaccinare. Activit"#ile sunt interzise la
nivelul jude#elor/localit"#ilor unde inciden#a cumulat" la 14 zile
este mai mare de 3/1.000 de locuitori.”

8. În anexa nr. 3, la articolul 9, punctul 3 va avea
urm#torul cuprins:

„3. activitatea cu publicul a operatorilor economici care
desf"$oar" activitatea în spa#ii închise în domeniul s"lilor de
sport $i/sau fitness este permis" pân" la capacitatea maxim" a
spa#iului în jude#ele/localit"#ile unde inciden#a cumulat" la 14 zile
este mai mic" sau egal" cu 3/1.000 de locuitori, cu asigurarea
unei suprafe#e de minimum 7 mp pentru fiecare persoan";”.

9. În anexa nr. 3, la articolul 9, punctul 4 se abrog#.
10. În anexa nr. 3, la articolul 9, punctele 5, 13 "i 14

vor avea urm#torul cuprins:
„5. activitatea cu publicul a operatorilor economici licen#ia#i

în domeniul jocurilor de noroc este permis" pân" la capacitatea
maxim" a spa#iului în jude#ele/localit"#ile unde inciden#a
cumulat" la 14 zile este mai mic" sau egal" cu 3/1.000 de
locuitori $i este interzis" la dep"$irea inciden#ei de 3/1.000 de
locuitori;

................................................................................................
13. activitatea operatorilor economici care administreaz"

locuri de joac" pentru copii în spa#ii închise este permis" f"r" a

dep"$i 70% din capacitatea maxim" a spa#iului $i în intervalul
orar 5,00—24,00, cu condi#ia ca înso#itorii copiilor s" fie
vaccina#i împotriva virusului SARS-CoV-2 $i s" fi trecut 10 zile
de la finalizarea schemei complete de vaccinare sau se afl" în
perioada cuprins" între a 15-a zi $i a 90-a zi ulterioar"
confirm"rii infect"rii cu virusul SARS-CoV-2;

14. activitatea operatorilor economici care administreaz" s"li
de jocuri este permis" f"r" a dep"$i 70% din capacitatea
maxim" a spa#iului $i în intervalul orar 5,00—2,00 în
jude#ele/localit"#ile unde inciden#a cumulat" la 14 zile este mai
mic" sau egal" cu 3/1.000 de locuitori, dac" toate persoanele
sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 pentru care au
trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare.”

11. În anexa nr. 3, articolul 11 va avea urm#torul cuprins:
„Art. 11. — În condi#iile art. 5 alin. (3) lit. f) din Legea

nr. 55/2020, cu modific"rile $i complet"rile ulterioare, activitatea
pie#elor agroalimentare, inclusiv a pie#elor volante, a târgurilor,
bâlciurilor $i a talciocurilor, definite potrivit art. 7 alin. (1) din
Hot"rârea Guvernului nr.  348/2004 privind exercitarea
comer#ului cu produse $i servicii de pia#" în unele zone publice,
cu modific"rile $i complet"rile ulterioare, se desf"$oar" în
condi#iile stabilite prin ordin comun al ministrului dezvolt"rii,
lucr"rilor publice $i administra#iei, al ministrului agriculturii $i
dezvolt"rii rurale, al ministrului s"n"t"#ii $i al ministrului muncii
$i protec#iei sociale.”

12. În anexa nr. 3, la articolul 14, alineatul (15) va avea
urm#torul cuprins:

„(15) M"sura prev"zut" la art. 6 pct. 5 se pune în aplicare de
c"tre Ministerul S"n"t"#ii, Ministerul Economiei,
Antreprenoriatului $i Turismului $i Autoritatea Na#ional" Sanitar"
Veterinar" $i pentru Siguran#a Alimentelor. Respectarea aplic"rii
m"surilor prev"zute la art. 6 se urm"re$te de c"tre Ministerul
Muncii $i Protec#iei Sociale $i Ministerul Afacerilor Interne.”

Art. II. — Prezenta hot"râre intr" în vigoare la data de 1 iulie
2021.

PRIM-MINISTRU
FLORIN-VASILE CÎ$U

Contrasemneaz":
Ministrul afacerilor interne,

Lucian Nicolae Bode
Ministrul s"n"t"#ii,

Ioana Mih#il#
Ministrul tineretului $i sportului,

Carol-Eduard Novák
p. Ministrul muncii $i protec#iei sociale,

Mihnea-Claudiu Drumea,
secretar de stat

p. Ministrul economiei, antreprenoriatului $i turismului,
Daniela Nicolescu,

secretar de stat
Ministrul culturii,

Bogdan Gheorghiu
Ministrul dezvolt"rii, lucr"rilor publice $i administra#iei,

Cseke Attila Zoltán
Ministrul agriculturii $i dezvolt"rii rurale,

Nechita-Adrian Oros
Ministrul energiei,

Virgil-Daniel Popescu

Bucure$ti, 24 iunie 2021.
Nr. 678.

9MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 628/25.VI.2021


