TABEL cu activităţile restricţionate conform Hotărârii Guvernului nr. 394/2020 privind declararea
stării de alertă şi măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea
efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările şi completările ulterioare, Hotărârii Guvernului nr.
476/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României şi măsurile care se aplică pe
durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările şi
completările ulterioare, Hotărârii Guvernului nr. 553/2020 privind prelungirea stării de alertă pe
teritoriul României începând cu data de 17 iulie 2020, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe
durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările şi
completările ulterioare, Hotărârii Guvernului nr. 668/2020 privind prelungirea stării de alertă pe
teritoriul României începând cu data de 16 august 2020, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică
pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările
şi completările ulterioare, şi Hotărârii Guvernului nr. 782/2020 privind prelungirea stării de alertă pe
teritoriul României începând cu data de 15 septembrie 2020, precum şi stabilirea măsurilor care se
aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19
Se bifează
căsuța/căsuțele
corespunzătoare
activității
restricționate1)

Activitate
restricționată/Activități
restricționate

Cod
CAEN/Coduri
CAEN aferent(e)
activității
restricționate2)

Perioada aplicării
restricției

• Organizarea și
desfășurarea de mitinguri,
demonstrații, procesiuni,
concerte sau a altor tipuri de
întruniri în spații deschise,
precum și a întrunirilor de
natura activităților culturale,
științifice, artistice, sportive
sau de divertisment în spații
închise, conform art. 1 pct. 1
și 6 din anexa nr. 3 la
Hotărârea Guvernului nr.
668/2020, cu modificările și
completările ulterioare

1.09.2020 – 14.09.2020

• Organizarea și
desfășurarea de procesiuni,
concerte sau a altor tipuri de
întruniri în spații deschise,
precum și a întrunirilor de
natura activităților culturale,
științifice, artistice, sportive
sau de divertisment în spații
închise, conform art. 1 pct. 1
din anexa nr. 3 la Hotărârea
Guvernului nr. 782/2020

15.09.2020 – până în
prezent

• Organizarea și
desfășurarea în aer liber a
spectacolelor, concertelor,
festivalurilor publice și
private sau a altor
evenimente culturale cu
participarea a peste 500 de
spectatori cu locuri pe
scaune

18.05.2020 – până în
prezent

• Activitatea de pregătire
fizică în cadrul structurilor și
bazelor sportive, competițiile
sportive organizate în aer
liber sau în bazine acoperite
ori aflate în aer liber,
desfășurarea de către

18.05.2020 – 14.09.2020

Se bifează
căsuța/căsuțele
corespunzătoare
activității
restricționate1)

Activitate
restricționată/Activități
restricționate

Cod
CAEN/Coduri
CAEN aferent(e)
activității
restricționate2)

Perioada aplicării
restricției

sportivii profesioniști,
legitimați și/sau de
performanță a activităților de
pregătire fizică în bazine
acoperite sau aflate în aer
liber, precum și activitățile de
pregătire fizică în spații
închise pentru practicanții
sporturilor de contact
• Organizarea și
desfășurarea activității
cinematografelor, instituțiilor
de spectacole și/sau
concerte dacă nu se poate
respecta condiția de ocupare
a maximum 50% din
capacitatea maximă a
spațiului și dacă incidența
cumulată în ultimele 14 zile a
cazurilor din
județe/municipiul București
este mai mare de 1,5/1.000
de locuitori, cu excepția
localității în care incidența
cumulată a cazurilor din
ultimele 14 zile este mai
mică sau egală cu 1,5/1.000
de locuitori, ca urmare a
hotărârii comitetului județean
pentru situații de urgență

1.09.2020 – până în
prezent

• Organizarea și
desfășurarea activității
cinematografelor, instituțiilor
de spectacole și/sau
concerte situate într-o
localitate în care incidența
cumulată a cazurilor în
ultimele 14 zile trece peste
pragul de 1,5/1.000 de
locuitori din județul unde
incidența cumulată a
cazurilor din ultimele 14 zile
este mai mică sau egală cu
1,5/1.000 de locuitori, ca
urmare a hotărârii
comitetului județean pentru
situații de urgență

1.09.2020 – până în
prezent

• Organizarea de
evenimente private în spații
închise, care se desfășoară
cu participarea a peste 50 de
persoane

1.09.2020 – până în
prezent

• Organizarea de
evenimente private în spații
deschise, care se

1.09.2020 – până în
prezent

Se bifează
căsuța/căsuțele
corespunzătoare
activității
restricționate1)

Activitate
restricționată/Activități
restricționate

Cod
CAEN/Coduri
CAEN aferent(e)
activității
restricționate2)

Perioada aplicării
restricției

desfășoară cu participarea a
peste 100 de persoane
• 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 peste 50 de
persoane în interior și de
peste 100 de persoane în
exterior

1.09.2020 – până în
prezent

• Zborurile efectuate de
operatorii economici din
aviație spre și dinspre țările
care nu fac obiectul excepției
de la carantinare/izolare
stabilite de Institutul Național
de Sănătate Publică și
aprobate de Comitetul
Național pentru Situații de
Urgență și din aceste țări
către România pentru toate
aeroporturile din România,
potrivit art. 37 din Legea nr.
55/2020, cu modificările și
completările ulterioare,
prevăzute în art. 4 pct. 2 din
anexa nr. 3 la Hotărârea
Guvernului nr. 668/2020, cu
modificările și completările
ulterioare, și în art. 4 pct. 2
din anexa nr. 3 la Hotărârea
Guvernului nr. 782/2020

După data de 16.08.2020
suspendarea zborurilor
se aprobă prin hotărâre a
Comitetului Național
pentru Situații de
Urgență.

• Activitatea cu publicul a
operatorilor economici care
desfășoară activități de
preparare, comercializare și
consum al produselor
alimentare și/sau băuturilor
alcoolice și nealcoolice, de
tipul restaurantelor și
cafenelelor, în interiorul
clădirilor, în
județele/municipiul București
unde incidența cumulată a
cazurilor în ultimele 14 zile
este mai mare de 1,5/1.000
de locuitori, cu excepția
preparării hranei și a
comercializării produselor
alimentare și băuturilor
alcoolice și nealcoolice care
nu se consumă în spațiile
respective, precum și cu

1.09.2020 – până în
prezent

Se bifează
căsuța/căsuțele
corespunzătoare
activității
restricționate1)

Activitate
restricționată/Activități
restricționate

Cod
CAEN/Coduri
CAEN aferent(e)
activității
restricționate2)

Perioada aplicării
restricției

excepția localității în care
incidența cumulată a
cazurilor din respectiva
localitate în ultimele 14 zile
este mai mică sau egală cu
1,5/1.000 de locuitori, ca
urmare a hotărârii
comitetului județean pentru
situații de urgență
• Activitatea cu publicul a
operatorilor economici care
desfășoară activități de
preparare, comercializare și
consum al produselor
alimentare și/sau băuturilor
alcoolice și nealcoolice, de
tipul restaurantelor și
cafenelelor, în interiorul
clădirilor, situați într-o
localitate în care incidența
cumulată a cazurilor în
ultimele 14 zile trece peste
pragul de 1,5/1.000 de
locuitori, din județul unde
incidența cumulată a
cazurilor în ultimele 14 zile
este mai mică sau egală cu
1,5/1.000 de locuitori, cu
excepția preparării hranei și
a comercializării produselor
alimentare și băuturilor
alcoolice și nealcoolice care
nu se consumă în spațiile
respective, ca urmare a
hotărârii comitetului județean
pentru situații de urgență

1.09.2020 – până în
prezent

• Activitatea restaurantelor și
a cafenelelor din interiorul
hotelurilor, pensiunilor sau
altor unități de cazare în
județele/municipiul București
unde incidența cumulată a
cazurilor în ultimele 14 zile
este mai mare de 1,5/1.000
de locuitori, cu excepția
desfășurării acestei activități
doar pentru clienții cazați în
unitatea respectivă, precum
și preparării hranei și a
comercializării produselor
alimentare și băuturilor
alcoolice și nealcoolice care
nu se consumă în spațiile
respective, ca urmare a
hotărârii comitetului județean
pentru situații de urgență

1.09.2020 – până în
prezent

Se bifează
căsuța/căsuțele
corespunzătoare
activității
restricționate1)

Activitate
restricționată/Activități
restricționate

Cod
CAEN/Coduri
CAEN aferent(e)
activității
restricționate2)

Perioada aplicării
restricției

• Activitatea restaurantelor și
a cafenelelor din interiorul
hotelurilor, pensiunilor sau
altor unități de cazare situate
într-o localitate în care
incidența cumulată a
cazurilor în ultimele 14 zile
trece peste pragul de
1,5/1.000 de locuitori din
județele unde incidența
cumulată a cazurilor din
ultimele 14 zile este mai
mică sau egală cu 1,5/1.000
de locuitori, cu excepția
preparării hranei și a
comercializării produselor
alimentare și băuturilor
alcoolice și nealcoolice care
nu se consumă în spațiile
respective, ca urmare a
hotărârii comitetului județean
pentru situații de urgență

1.09.2020 – până în
prezent

• Exploatarea locurilor de
joacă, a sălilor de jocuri,
precum și activitatea
barurilor, cluburilor și
discotecilor din interiorul
centrelor comerciale în care
își desfășoară activitatea mai
mulți operatori economici

1.09.2020 – până în
prezent

• Activitatea operatorilor
economici desfășurată în
spații închise în următoarele
domenii: activități în piscine,
locuri de joacă și săli de
jocuri

18.05.2020 – până în
prezent

• Activitatea în baruri, cluburi
și discoteci

1.09.2020 – până în
prezent

• Activitatea cu publicul a
operatorilor economici
licențiați în domeniul jocurilor
de noroc în
județele/municipiul București
unde incidența cumulată a
cazurilor în ultimele 14 zile
este mai mare de 1,5/1.000
de locuitori, cu excepția
localității unde incidența
cumulată a cazurilor în
ultimele 14 zile este mai
mică sau egală cu 1,5/1.000
de locuitori, ca urmare a
hotărârii comitetului județean
pentru situații de urgență

1.09.2020 – până în
prezent

Se bifează
căsuța/căsuțele
corespunzătoare
activității
restricționate1)

Activitate
restricționată/Activități
restricționate
• Activitatea cu publicul a
operatorilor economici
licențiați în domeniul jocurilor
de noroc situați în localitatea
unde incidența cumulată a
cazurilor în ultimele 14 zile
trece peste pragul de
1,5/1.000 de locuitori din
județul unde incidența
cumulată a cazurilor în
ultimele 14 zile este mai
mică sau egală cu 1,5/1.000
de locuitori, ca urmare a
hotărârii comitetului județean
pentru situații de urgență

Cod
CAEN/Coduri
CAEN aferent(e)
activității
restricționate2)

Perioada aplicării
restricției
1.09.2020 – până în
prezent

*1) Se bifează căsuța/căsuțele corespunzătoare activității/activităților restricționate potrivit Hotărârii Guvernului nr. 394/2020, aprobată cu
modificări și completări prin Hotărârea Parlamentului României nr. 5/2020, cu modificările și completările ulterioare, Hotărârii Guvernului
nr. 476/2020, cu modificările și completările ulterioare, Hotărârii Guvernului nr. 553/2020, cu modificările și completările ulterioare,
Hotărârii Guvernului nr. 668/2020, cu modificările și completările ulterioare, și Hotărârii Guvernului nr. 782/2020.
*2) Se indică codul/codurile CAEN corespunzător/corespunzătoare activității/activităților restricționate.

Numele și prenumele administratorului/reprezentantului legal (în clar) ..........................
Semnătura ............................................
Data .........................

