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HG nr. 443/2020 pentru modificarea si completarea anexelor nr. 2 si 3 la Hotararea Guvernului
nr. 394/2020 privind declararea starii de alerta si masurile care se aplica pe durata acesteia
pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19
Publicata in MOR 483/5.06.2020

In temeiul art. 108 din Constitutia Romaniei, republicata,
Guvernul Romaniei adopta prezenta hotarare.
Articol unic. Anexele nr. 2 si 3 la Hotararea Guvernului nr. 394/2020 privind declararea starii de alerta si masurile care se aplica pe durata acesteia pentru
prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 410 din 18 mai 2020, aprobata cu modificari
si completari prin Hotararea Parlamentului Romaniei nr. 5/2020, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:
1. La anexa nr. 2, la articolul 1, dupa punctul 2 se introduce un nou punct, punctul 21, cu urmatorul cuprins:
"21. Persoanele care vin in Romania din tarile aprobate prin ordin al ministrului sanatatii si al ministrului afacerilor interne, la propunerea Institutului National
de Sanatate Publica si cu aprobarea Comitetului National pentru Situatii de Urgenta, sunt exceptate de la aplicarea masurilor prevazute la pct. 2. In functie de
evolutia epidemiologica, ordinul va fi modificat periodic."
2. La anexa nr. 3, la articolul 9, punctul 7 se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"7. Suprafata sectorului/subsectorului de plaja folosita pentru inchirierea sezlongurilor si umbrelelor in suport fix trebuie sa fie de maximum 70% din suprafata
totala inchiriata, diferenta reprezentand-o zona destinata plajei pe nisip. La dimensionare nu se vor lua in calcul spatiile destinate amplasarii altor dotari de pe
plaja."
3. La anexa nr. 3, la articolul 9, dupa punctul 7 se introduc doua noi puncte, punctele 8 si 9, cu urmatorul cuprins:
"8. Accesul pe plaja de nisip se va face in mod liber, cu respectarea regulilor de distantare fizica. Utilizarea plajei de nisip se va face cu mentinerea unei distante
de cel putin 2 m intre persoane in orice moment, cu exceptia membrilor aceleiasi familii.
9. Accesul persoanelor pe suprafetele de plaje amenajate cu sezlonguri se realizeaza doar cu asigurarea obligatorie de sezlonguri pentru fiecare dintre persoanele
prezente, asigurarea unei distante de minimum 2 m intre sezlongurile care sunt utilizate de persoane din familii diferite si cu respectarea normelor de prevenire
stabilite prin ordin comun al ministrului economiei, energiei si mediului de afaceri, al ministrului sanatatii si al ministrului mediului, apelor si padurilor, emis in
temeiul art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020."
4. La anexa nr. 3, la articolul 11, alineatul (17) se modifica si va avea urmatorul cuprins:
"(17) Respectarea masurilor prevazute la art. 9 pct. 6 se urmareste de catre Ministerul Muncii si
Protectiei Sociale si Ministerul Afacerilor Interne."
5. La anexa nr. 3, la articolul 11, dupa alineatul (17) se introduce un nou alineat, alineatul (171), cu
urmatorul cuprins:
"(171) Masurile prevazute la art. 9 pct. 7- 9 se pun in aplicare de catre Ministerul Economiei,
Energiei si Mediului de Afaceri, Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor si Ministerul Sanatatii.
Respectarea masurilor prevazute la art. 9 pct. 7-9 se urmareste de catre Ministerul Muncii si
Protectiei Sociale."
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