Starea de alertă, oficial în vigoare! Decizia, în
Monitorul Oficial! Ce este interzis din 17 iulie
17 iulie 2020
Hotărârea de Guvern privind
prelungirea stării de alertă cu 30
de zile a fost publicată în
Monitorul Oficial. Pe lângă durata
acesteia, actul normativ mai
stabilește și măsurile care se vor
aplica pentru combaterea COVID19. De ce a decis Guvernul să
prelungească starea de alertă.

Hotărârea de Guvern privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României,
începând cu data de 17 iulie 2020, pentru o perioadă de 30 zile, a fost publicată joi în
Monitorul Oficial.

Actul normativ stabileşte şi măsurile care se aplică pe durata stării de alertă pentru
prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19.
Decizia privind prelungirea stării de alertă a fost adoptată miercuri în cadrul unei
şedinţe extraordinare de Guvern.

De ce a decis Guvernul să prelungească starea de alertă
Vicepremierul Raluca Turcan a declarat, miercuri, la finalul reuniunii extraordinare că
Guvernul a adoptat prelungirea stării de alertă cu 30 de zile, având în vedere creşterea
numărului de cazuri de COVID-19 şi deceselor înregistrate la persoane infectate cu
SARS-CoV-2.
„Am adoptat în şedinţa de Guvern o hotărâre cu prelungirea stării de alertă cu încă 30
de zile, iar această decizie este necesară pentru că avem o creştere a numărului de
infectări şi o creştere a numărului de decese. Această prelungire a stării de alertă nu
vine nici cu restricţii noi, dar, din nefericire, nici cu măsuri noi de relaxare aşa cum neam fi dorit pe domeniile care au rămas încă afectate”, a precizat Turcan.
În context, ea a menţionat elementele care au determinat prelungirea stării de alertă.
În momentul de faţă avem 7.856 de cazuri active, iar în 14 zile, intervalul în care se
face această evaluare de către specialişti în privinţa direcţiei în care mergem cu
măsurile de relaxare, ne arată că există o răspândire comunitară a virusului, că avem
o creştere a numărului de cazuri, că acest virus are un caracter intracomunitar. Avem,
evident, şi câteva focare foarte severe, cum ar fi Galaţi, Prahova, Dâmboviţa, Vâlcea,
şi avem şi o evoluţie în creştere a numărului de cazuri la Terapie Intensivă. Toate
aceste elemente ne fac, în momentul de faţă, să prelungim starea de alertă „, a afirmat
Turcan.

Regulile după 16 iulie
Acestea sunt principalele reguli ce vor fi impuse până la mijlocul lunii august:
– Măştile de protecţie rămân obligatorii în spaţii publice închise, magazine, mall-uri,
mijloacele de transport în comun şi la locul de muncă
– Căminele de bătrâni sunt, în continuare, obligate să îşi continue activitatea, iar
programul de lucru al angajaţilor este stabilit cu DSP-urile din ţară
– Este interzisă în continuare organizarea de mitinguri, demonstraţii, procesiuni,
concerte sau a altor tipuri de întruniri în spaţii deschise, precum şi a întrunirilor de

natura activităţilor culturale, ştiinţifice, artistice, sportive sau de divertisment în spaţii
închise
– Cantonamentele, antrenamentele şi competiţiile sportive sunt permise
– concursurile sportive în aer liber sau în bazine acoperite pot fi organizate, dar fără
spectatori
– Sporturile de contact sunt interzise în cotninuare
– Muzeele, bibliotecile şi librăriile sunt deschise
– Evenimentele culturale în aer liber (de exemplu, concerte) sunt permise cu regulile
de protecţie deja stabilite
– Sunt permise spectacolele de tip drive-in numai dacă cei din maşină fac parte din
aceeaşi familie
– Organizarea şi desfăşurarea în aer liber a spectacolelor, concertelor, festivalurilor
publice şi private sau a altor evenimente culturale sunt permise numai cu participarea
a cel mult 500 de spectatori cu locuri pe scaune, aflate la distanţă de minimum 2 metri
unul faţă de celălalt; masca este obligatorie
– slujbele sunt permise, cu regulile deja ştiute
– Ciclismul, drumeţiile, alergarea, canotajul, alpinismul, vânătoarea, pescuitul şi alte
activităţi recreative şi sportive desfăşurate în aer liber sunt permise doar dacă participă
cel mult 10 persoane
– Evenimentele private în spaţii închise sunt permise, doar dacă participă cel mult 20
de persoane şi cu respectarea regulilor de distanţare fizică
– Evenimentele private în spaţii deschise sunt permise doar dacă participă cel mult 50
de persoane care sunt obligate să respecte regulile de distanţare fizică
– sunt permise în continuare organizarea de cursuri şi workshopuri dacă participă cel
mult 20 de persoane; este obligatorie respectarea regulilor de distanţare fizică
– Ambasadele pot organiza evenimente în aer liber, dar trebuiesă fie asigurată o
suprafaţă de minimum 4 mp pentru fiecare persoană participantă şi respectarea
regulilor de protecţie sanitară.

– Este interzisă circulaţia în interiorul localităţilor pentru persoanele aflate în grupuri
pietonale mai mari de 6 persoane care nu aparţin aceleiaşi familii, precum şi formarea
unor asemenea grupuri
– Restaurantele, cafenelele rămân închise în interior; ele pot vinde doar în regim de
take away
– Terasele rămân însă deschise, cu asigurarea unei distanţe de minimum 2 m între
mese şi participarea a maximum 4 persoane la o masă, dacă sunt din familii diferite, şi
cu respectarea măsurilor de protecţie
– rămân închise restaurantele şi cafenelele din mall-uri, precum şi locurile de joacă din
centrele comerciale
– Piscinele, locurile de joacă şi sălile de jocuri sunt închise
– Cabinetele stomatologice trebuie să-şi organizeze activitatea astfel încât să respecte
regulile de protecţie: triaj epidemiologic, dezinfectarea mâinilor pentru personal şi
vizitatori
– Plajele rămân în continuare deschise cu respectarea regulilor de protecţie
– Grădiniţele rămân deschise, însă trebuie respectate condiţiile deja ştiute
– Cursurile sunt permise doar cu respectarea măsurilor stabilite prin ordin comun al
ministrului educaţiei şi al ministrului sănătăţii.
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