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GUVERNUL  ROMÂNIEI 

H O T Ă R Â R E 
 
 
pentru modificarea și completarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 293/2021 privind 

prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 14 martie 2021, precum şi 
stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor 

pandemiei de COVID-19 
 
 

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 prevăzuţi la art. 3 alin. (4) din 
Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-
19, cu modificările şi completările ulterioare, indică necesitatea menţinerii unui răspuns amplificat la 
situaţia de urgenţă determinată de răspândirea noului coronavirus, aspecte materializate în cuprinsul 
documentului intitulat „Analiza factorilor de risc privind managementul situaţiei de urgenţă generate de 
virusul SARS-CoV-2 pe teritoriul României la data de 23.03.2021”, întocmit la nivelul Centrului 
Naţional de Conducere şi Coordonare a Intervenţiei, 

 
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,  
 
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. 
 
Articol unic. - 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 şi stabilirea măsurilor care se aplică 
pe durata acesteia pentru prevenirea şi 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 localităţile, unde incidența cumulată la 14 zile este mai mare de 4 și mai mică sau egală cu 

7,5/1.000 de locuitori, se interzice circulaţia persoanelor în afara locuinţei/gospodăriei în zilele de vineri, 
sâmbătă și duminică în intervalul orar 20,00-5,00, cu următoarele excepţii: 

a) deplasarea în interes profesional, inclusiv între locuinţă/gospodărie şi locul/locurile de desfăşurare a 
activităţii profesionale şi înapoi; 

b) deplasarea pentru asistenţă medicală care nu poate fi amânată şi nici realizată de la distanţă, precum 
şi pentru achiziţionarea de medicamente; 

c) deplasări în afara localităţilor ale persoanelor care sunt în tranzit sau efectuează călătorii al căror 
interval orar se suprapune cu perioada interdicţiei, cum ar fi cele efectuate cu avionul, trenul, autocare sau 
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alte mijloace de transport de persoane, şi care poate fi dovedit prin bilet sau orice altă modalitate de 
achitare a călătoriei; 

d) deplasarea din motive justificate, precum îngrijirea/ însoţirea copilului, asistenţa persoanelor 
vârstnice, bolnave sau cu dizabilităţi ori decesul unui membru de familie; 

22. în toate localităţile, unde incidența cumulată la 14 zile depășește 7,5/1.000 de locuitori, se interzice 
circulaţia persoanelor în afara locuinţei/gospodăriei în intervalul orar 20,00 - 5,00, cu următoarele 
excepţii: 

a) deplasarea în interes profesional, inclusiv între locuinţă/gospodărie şi locul/locurile de desfăşurare a 
activităţii profesionale şi înapoi; 

b) deplasarea pentru asistenţă medicală care nu poate fi amânată şi nici realizată de la distanţă, precum 
şi pentru achiziţionarea de medicamente; 

c) deplasări în afara localităţilor ale persoanelor care sunt în tranzit sau efectuează călătorii al căror 
interval orar se suprapune cu perioada interdicţiei, cum ar fi cele efectuate cu avionul, trenul, autocare sau 
alte mijloace de transport de persoane, şi care poate fi dovedit prin bilet sau orice altă modalitate de 
achitare a călătoriei; 

d) deplasarea din motive justificate, precum îngrijirea/ însoţirea copilului, asistenţa persoanelor 
vârstnice, bolnave sau cu dizabilităţi 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 circulaţia persoanelor în afara locuinţei/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 circulaţia persoanelor în afara locuinţei/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 autorităţilor abilitate, 
legitimaţia de serviciu sau adeverinţa eliberată de angajator ori o declaraţie 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 autorităţilor 
abilitate, o declaraţie pe propria răspundere, completată în prealabil.” 

 
3. Articolul 7 se modifică și va avea următorul cuprins: 
„Art. 7. –  (1)  În condiţiile art. 5 alin. (3) lit. f) din Legea nr. 55/2020, cu modificările şi completările 

ulterioare, se instituie obligaţia pentru operatorii economici care desfăşoară activităţi de comerţ/prestări 
de servicii în spaţii închise şi/sau deschise, publice şi/sau private, să îşi organizeze şi desfăşoare activitatea 
în intervalul orar 5,00 - 21,00.  

(2)  Prin excepţie de la prevederile alin. (1), în intervalul orar 21,00 - 5,00, operatorii economici pot 
activa doar în relaţia cu operatorii economici cu activitate de livrare la domiciliu.  

 (3) În condiţiile art. 5 alin. (3) lit. f) din Legea nr. 55/2020, cu modificările şi completările ulterioare, 
se instituie obligaţia pentru operatorii economici care desfăşoară activităţi de comerţ/prestări de servicii 
în spaţii închise şi/sau deschise, publice şi/sau private, să îşi organizeze şi desfăşoare 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. 



3 / 4 
 

(4) În condiţiile art. 5 alin. (3) lit. f) din Legea nr. 55/2020, cu modificările şi completările ulterioare, 
se instituie obligaţia pentru operatorii economici care desfăşoară activităţi de comerţ/prestări de servicii 
în spaţii închise şi/sau deschise, publice şi/sau private, să îşi organizeze şi desfăşoare activitatea în 
intervalul orar 5,00 - 18,00, în toate localităţile unde incidența cumulată la 14 zile depășește 7,5/1.000 de 
locuitori. 

 (5) Prin excepţie de la prevederile alin. (3) și (4), în intervalul orar 18,00 - 5,00, operatorii economici 
pot activa doar în relaţia cu operatorii economici cu activitate de livrare la domiciliu.  

(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 excepţie de la prevederile alin. (1), (3) și (4), unităţile farmaceutice, benzinăriile, operatorii 
economici cu activitate de livrare la domiciliu, precum şi operatorii economici din domeniul transportului 
rutier de persoane care utilizează autovehicule cu capacitate mai mare de 9 locuri pe scaune, inclusiv locul 
conducătorului auto, şi cei din domeniul transportului rutier de mărfuri care utilizează autovehicule cu 
masa maximă autorizată de peste 2,4 tone îşi pot desfăşura activitatea în regim normal de muncă, cu 
respectarea normelor de protecţie 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 desfăşurată în spaţii închise în domeniul sălilor de 

sport și/sau fitness, în localităţile 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:  
„Art. 15 - (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 reşedinţa în localitatea de referinţă, 
comunicată comitetului judeţean/al municipiului Bucureşti pentru situaţii de urgenţă de către Direcţia 
pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, 
prin structurile teritoriale judeţene, în prima zi lucrătoare a săptămânii, la ora 16,00. Cifra comunicată de 
către Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date prin structurile teritoriale 
judeţene este utilizată ca referinţă 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 judeţean/al municipiului Bucureşti pentru 
situaţii de urgenţă, pe baza analizelor prezentate de direcţiile de sănătate publică judeţene, respectiv a 
municipiului Bucureşti, iar măsurile se aplică pentru o perioadă de 14 zile, urmând a fi reevaluate la finalul 
acesteia.  

(3) Direcţiile de sănătate publică judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti calculează zilnic, pentru 
fiecare localitate din zona de competenţă, incidenţa cumulată a cazurilor la 14 zile, astfel cum este 
calculată potrivit dispozițiilor alin. (1), şi prezintă comitetului judeţean/al municipiului Bucureşti pentru 
situaţii de urgenţă 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).”  
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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 urmăreşte de către 

Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale şi Ministerul Afacerilor Interne.”  
 
7. În cuprinsul anexei nr. 3, sintagmele „incidenţa 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 
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