Măsuri dispuse începând cu data de 1 iunie
Vă rugăm să vă informați doar din surse oficiale
HOTĂRÂRE nr. 26 din 28.05.2020
privind propunerea de modificare / completare / relaxare a măsurilor de prevenire și
combatere a efectelor pandemiei de COVID-19 dispuse pe durata stării de alertă
Art.1 (1) Începând cu data de 1 iunie se permite organizarea și desfăşurarea competițiilor
sportive în aer liber, fără spectatori, cu respectarea măsurilor de protecţie
sanitară stabilite prin ordinul comun al ministrului tineretului şi sportului şi ministrului
sănătăţii, emis în temeiul art. 43 şi al art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020.
(2) Începând cu data de 1 iunie se permite organizarea și desfășurarea în bazine acoperite
sau aflate în aer liber, a activităților de pregătire fizică a sportivilor profesioniști
și a competițiilor sportive, fără participarea spectatorilor, cu respectarea măsurilor de protecţie
sanitară stabilite prin ordinul comun al ministrului tineretului şi sportului şi
ministrului sănătăţii, emis în temeiul art. 43 şi al art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020.
(3) Începând cu data de 1 iunie se permite desfășurarea, de către sportivii profesioniști, a
activităților de pregătire fizică în spații închise, cu respectarea regulilor de distanțare între
participanți, astfel încât să se asigure minim 7 mp/persoană și cu respectarea măsurilor de
protecţie sanitară stabilite prin ordinul comun al ministrului
tineretului şi sportului şi ministrului sănătăţii, emis în temeiul art. 43 şi al art. 71 alin. (2) din
Legea nr. 55/2020.
(4) Măsurile prevăzute la alin. (1) și (3) nu se aplică activităților de pregătire și competițiilor
sportive din domeniul sporturilor de contact.
Art. 2 Începând cu data de 1 iunie, este permisă organizarea și desfășurarea spectacolelor,
concertelor, altor evenimente culturale în aer liber, precum şi a festivalurilor publice şi private,
cu participarea a cel mult 500 de spectatori cu locuri pe scaune aflate la distanță de minimum
2 metri, unul față de celălalt, purtarea măștii de protecție și respectarea condiţiilor stabilite prin
ordinul comun al ministrului culturii şi ministrului
sănătăţii, emis în temeiul art. 44 şi al art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020.
Art. 3 Începând cu data de 1 iunie, se ridică restricțiile/interdicțiile privind deplasarea
persoanelor în afara localităţii/zonei metropolitane.
Art. 4 Începând cu data de 1 iunie, se reia transportul feroviar internaţional de persoane prin
servicii regulate, servicii regulate speciale şi servicii ocazionale în trafic
internaţional, pentru toate cursele efectuate de către operatorii de transport din și către
România, cu respectarea condiţiilor stabilite potrivit art. 32,34 și 37 din Legea nr. 55/2020.
Art. 5 Începând cu data de 1 iunie, se reia transportul rutier internaţional de persoane prin
servicii regulate, servicii regulate speciale şi servicii ocazionale în trafic
internaţional, pentru toate cursele efectuate de către operatorii de transport din și către
România, cu respectarea condiţiilor stabilite potrivit art. 32, 35 și 37 din Legea nr. 55/2020.
Art. 6 Începând cu data de 1 iunie, se permite prepararea, comercializarea și consumul
produselor alimentare şi băuturilor alcoolice şi nealcoolice în spațiile special
destinate dispuse în exteriorul clădirilor, în aer liber, cu asigurarea unei distanțe de minimum
2 m între mese și participarea a maximum 4 persoane la o masă, dacă sunt din
familii diferite, și cu respectarea măsurilor de protecţie sanitară stabilite prin ordin comun al
ministrului sănătății, ministrului economiei, energiei şi mediului de afaceri și
președintelui Autorității Naționale Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor, emis
în temeiul art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020.
Art. 7 Începând cu data de 1 iunie, accesul persoanelor pe plaje se realizează doar cu
asigurarea obligatorie de șezlonguri pentru fiecare dintre persoanele prezente,

asigurarea unei distanțe de minimum 2 m între șezlongurile care sunt utilizate de persoane din
familii diferite și cu respectarea normelor de prevenire stabilite prin ordin comun al ministrului
economiei, energiei şi mediului de afaceri, ministrului sănătăţii și ministrului mediului,apelor
și pădurilor, emis în temeiul art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020.
Art. 8 Începând cu data de 1 iunie, se permite organizarea de spectacole de tip drive-in,
ocupanții unei mașini fiind membri aceleiași familii, măsurile de protecţie sanitară fiind
stabilite prin ordin comun al ministrului culturii și al ministrului sănătății, emis în temeiul art.
71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020.
Art. 9 Prezenta Hotărâre se comunică tuturor componentelor Sistemului Național de
Management al Situațiilor de Urgență pentru punere în aplicare prin ordine și acte
administrative ale conducătorilor acestora.

Ministerul Turismului
ACCESUL PE PLAJĂ ESTE PERMIS ȘI FĂRĂ ȘEZLONGURI
În cadrul şedinţei de Guvern de joi, 4 iunie 2020, a fost modificată Hotărârea de Guvern
394/2020, pentru a permite accesul pe plajă şi persoanelor care nu folosesc şezlonguri.
"Acest acces pe plajă a fost reglementat prin Hotărârea Guvernului 394/2020, în ceea ce
priveşte plajele amenajate cu şezlonguri. Pentru a pune în acord aceste prevederi cu
reglementările legale care stipulează accesul liber pe plajă în proporţie de 30% pentru
persoanele care nu folosesc şezlonguri, a fost adoptat un proiect de hotărâre pentru modificarea
anexei 3 la Hotărârea 394/2020, astfel încât să fie permis accesul pe plajă şi persoanelor care
nu sunt, practic, în cadrul plajelor amenajate cu şezlonguri. Popular spus, pentru cei care doresc
să facă plajă la marginea mării fără şezlonguri. Aceste persoane vor trebui să respecte aceleaşi
reguli de distanţare socială şi reguli impuse, precum cele pentru persoanele care fac plajă pe
şezlonguri", a declarat Ionel Dancă, Şeful Cancelariei Prim-Ministrului.
Dragi pasageri, prin Hotărârea nr. 394 din 18 mai 2020 privind declararea stării de alertă și
măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei
de COVID-19, se dispune suspendarea zborurilor, până în data de 16 iunie 2020, ora
23:59, ora României, din și spre urmãtoarele tãri:
Italia
Spania
Germania
Franța
Austria
Belgia
Elveția
SUA
Marea Britanie
Olanda
Turcia
Iran
Aceste măsuri sunt dispuse de autoritățile statului roman și se aplică pe toată perioada stării
de alertă.

Dragi pasageri, vă reamintim măsurile de protecție aplicate la plecarea de pe Aeroportul
Internațional Henri Coandă București
Vă rugăm să respectați regulile de mai jos și indicațiile personalului din aeroport!
Păstrați permanent contactul cu operatorul aerian pentru orice informații privind zborul!
Prezentați-vă la aeroport cu 3 ore înainte de ora programată a zborului.
La sosirea la aeroport, debarcarea pasagerilor se va face la distanță față de terminal, aceștia
urmând a fi dirijați direct către corturile de așteptare. Întreg traseul pasagerilor este marcat în
mod vizibil.
Stația de autobuz și peronul de debarcare din taxi/autoturism au fost repoziționate.
Accesul autoturismelor în parcarea Plecări se face, de asemenea, pe un flux modificat.
Acestea sunt semnalizate în mod vizibil. Atenție, din cauza lucrărilor la conexiunea feroviară
cu Gara de Nord, circulația în zona aeroportului este în continuare deviată!
Permanent, sunt obligatorii atât purtarea măștii de protecție, cât și păstrarea unei distanțe
fizice de 1,5 metri față de cei din jur.
De la corturi către terminalul de pasageri se va pleca în grupuri organizate de către angajații
aeroportului, în funcție de destinație și ora programată a cursei.
În terminalul de pasageri este permis accesul doar pentru pasagerii care sosesc în mod
organizat, venind de la corturile de așteptare. Pentru păstrarea distanței de 1,5 metri, vor fi
respectate indicațiile autocolantelor amplasate pe pardoseală.
În zona publică a terminalului de pasageri nu este permisă staționarea. În acest sens, au fost
eliminate toate banchetele din zonă.
După efectuarea formalităților de check-in, pasagerii vor urma fluxul obișnuit, păstrând
distanța de 1,5 m față de cei din jur. Purtarea măștii este obligatorie inclusiv la efectuarea
formalităților de acces și la controlul de securitate.
În zona de îmbarcare este asigurat spațiul necesar păstrării distanței de 1,5 metri față de cei
din jur.
Autobuzele de transfer la/de la avion vor fi ocupate la maximum 50% din capacitate.
Îmbarcarea în aeronavă se va face începând cu rândul cel mai îndepărtat față de ușa
avionului. Debarcarea se va face începând cu rândul de lângă ușă.
Pentru motive justificate (acces la grupurile sanitare, supermarket, achiziție de bilete de
avion etc.), va fi permis accesul în terminal și pentru alte persoane decât pasagerii.
Pe întreg fluxul de pasageri plecări/sosiri sunt amplasate dispensere cu soluții
dezinfectante - recomadăm utilizarea acestora în special după efectuarea controalelor.
Infrastructura de terminal din zonă este dezinfectată de minimum 10 ori/zi.

