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Corpul Național al Polițiștilor vă informează că în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 503 

din data de 12.06. 2020, a fost publicată HG nr. 465/2020 pentru modificarea şi completarea 

anexelor nr. 2 şi 3 la Hotărârea 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 https://www.cnpromania.ro/upload/blog/HG_465_stare_de_alerta_1506.pdf 
Conform declarațiilor Guvernului României după ședința de guvern din 12.06.2020: 

 La propunerea Comitetului Național pentru Situații de Urgență, a fost adoptată hotărârea 
de guvern care modifică anexele prevăzute la hotărârea de guvern privind starea de alertă 

în ceea ce privește desfășurarea unor activități pe perioada stării de alertă. 
 Astfel, a fost introdusă posibilitatea exceptării de la măsura izolării sau carantinării a 

persoanelor care se întorc din țările exceptate de la această măsură. Vorbim despre țări 
care, în baza unor criterii de evaluare recomandate de Organizația Mondială a Sănătății și 
recomandate, de asemenea, de oficiile de europene în acest sens, Institutul Național de 

Sănătate Publică, în baza acestor criterii, va face o evaluare cu privire la riscurile de 
răspândire a infecțiilor cu coronavirus în mai multe țări. În funcție de rezultatul acestei 

evaluări, o parte dintre țările care au un coeficient mai mic de cinci cazuri noi în medie în 
ultimele 14 zile la 1 milion de locuitori vor putea fi exceptate de la obligativitatea instituirii 
măsurii de carantină sau izolare la domiciliu pentru persoanele care vin din aceste țări. 

 Astfel, persoanele care au stat mai mult de 14 zile cumulativ într-una dintre aceste țări 
exceptate vor fi la rândul lor exceptate de măsura carantinării și izolării la domiciliu. 

Această măsură va permite, practic, românilor să călătorească în țări considerate cu un 
risc scăzut de răspândire a infecțiilor cu coronavirus, țări precum Grecia, Bulgaria, Austria, 
care vor fi decise în baza evaluării făcute de Institutul Național de Sănătate Publică. 

 De asemenea, vor fi reluate zborurile spre și dinspre statele respective, în măsura în care 
aceste zone nu mai prezintă un risc de răspândire a infecţiilor cu coronavirus. Alte 

categorii de activități care vor fi reluate începând cu 15 iunie: vorbim despre activitățile 
recreative și sportive care vor avea posibilitatea unui număr de participanți de cel mult 
şase persoane, față de prevederea anterioară de trei persoane; practic, se dublează 

numărul persoanelor în grup care participă la activități recreative şi sportive. 
 Evenimentele private în spații închise se vor putea desfășura cu participarea a cel mult 20 

de persoane, iar în spații deschise, cu participarea a cel mult 50 de persoane. Se vor 
relua, începând cu data de 15 iunie -  așa cum, de altfel, a fost discutat cu reprezentanții 
industriei de retail -, activitățile în centre comerciale, în mall-uri. Începând cu data de 15 

iunie, va fi permisă activitatea operatorilor economici în aceste centre comerciale, cu 
excepția restaurantelor, cafenelelor, sălilor de joc sau cinematografelor. 

 Vor fi reluate activitățile de administrare a ştrandurilor și piscinelor exterioare, precum și 
activitățile în sălile de sport și fitness și tratament balnear.  
Nu în ultimul rând, potrivit acestui nou cadru de reglementare, începând cu 15 iunie, ca 

urmare a faptului că perioada cursurilor școlare se încheie, practic, astăzi, părinții vor avea 
posibilitatea să ducă copiii la creșe grădinițe și after school-uri, indiferent că acestea sunt 

de stat sau privat. Sigur că, în cazul creşelor, grădinițelor de stat, acestea sunt la nivelul 
deciziei autorităților locale, iar recomandarea noastră este ca aceste activităţi să fie 

reluate cu păstrarea regulilor de protecţie sanitară, distanţare socială. 
În funcţie de evoluţia situaţiei epidemiologice, guvernul va analiza şi alte măsuri de relaxare pe 
perioada stării de alertă, într-un proces gradual de ridicare a restricţiilor, care să permită 

românilor revenirea la normalitate, însă cu un apel pentru toţi, la prudenţă şi responsabilitate. 
Vă precizăm că potrivit prevederilor legale această Hotărâre de Guvern este supusă aprobării 

Parlamentului României anterior intrării în vigoare. În măsura în care se vor adopta modificări la 
acest act normativ vom reveni cu precizări. 
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