
 
 

 

Accesul la evenimentele organizate de Muzeul Municipiului București 

 

Dragi vizitatori, 

Începând cu data de 23.09.2021, participarea publicului la evenimentele organizate de către 

MMB, în incinta sa, se va realiza conform prevederilor legale în materie în vigoare pentru datele 

fiecărui eveniment în parte. Anexat prezentei se afla extras din HG nr. 990 din 17 septembrie 

2021 pentru modificarea şi completarea anexelor nr. 2 şi 3 la Hotărârea Guvernului nr. 932/2021 

privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 10 septembrie 

2021, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi 

combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 (anexa nr. 1) 

Anexa nr. 1 la Decizia nr. 44 din 23.09.2021 

Extras din HOTĂRÂREA nr. 990 din 17 septembrie 2021 pentru modificarea şi completarea 

anexelor nr. 2 şi 3 la Hotărârea Guvernului nr. 932/2021 privind prelungirea stării de alertă pe 

teritoriul României începând cu data de 10 septembrie 2021, precum şi stabilirea măsurilor care 

se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 

Art. I Anexele nr. 2 şi 3 la Hotărârea Guvernului nr. 932/2021 privind prelungirea stării de alertă 

pe teritoriul României începând cu data de 10 septembrie 2021, precum şi stabilirea măsurilor 

care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de 

COVID-19, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 866 din 9 septembrie 2021, 

se modifică şi se completează după cum urmează:1.La anexa nr. 2, articolul 4 se modifică şi va 

avea următorul cuprins:” 

Art. 4(1) În condiţiile art. 5 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 55/2020, cu modificările şi completările 

ulterioare, este permisă participarea la una dintre activităţile prevăzute în anexa nr. 3 art. 1 pct. 3, 

4, 51, 81, 10-121 numai persoanelor care se află în una dintre următoarele situaţii:a) sunt 

vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 şi au trecut 10 zile de la finalizarea schemei 

complete de vaccinare;b) prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecţia cu 

virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore;c) prezintă rezultatul negativ certificat al unui 

test antigen rapid pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore;d) se află în 

perioada cuprinsă între a 15-a zi şi a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu SARS-CoV-

2.(2) În condiţiile art. 5 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 55/2020, cu modificările şi completările 

ulterioare, este permisă participarea la una dintre activităţile prevăzute în anexa nr. 3 art. 1 pct. 5 

şi 13 numai persoanelor care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 şi pentru care au 

trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare.(3) Persoanele fizice sunt obligate 

să facă dovada situaţiilor prevăzute la alin. (1) şi (2) prin intermediul certificatelor digitale ale 



 
 

 

Uniunii Europene privind COVID-19, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a 

Guvernului nr. 68/2021 privind adoptarea unor măsuri pentru punerea în aplicare a cadrului 

european pentru eliberarea, verificarea şi acceptarea certificatului digital al Uniunii Europene 

privind COVID pentru a facilita libera circulaţie pe durata pandemiei de COVID-19, cu 

modificările şi completările ulterioare.(4) În cazul persoanelor fizice provenite din state ale căror 

autorităţi nu emit certificate digitale ale Uniunii Europene privind COVID-19 sau documente 

compatibile cu aceste certificate, dovada situaţiilor prevăzute la alin. (1) şi (2) se face prin 

intermediul unui document, pe suport hârtie sau în format electronic, care să ateste vaccinarea, 

testarea sau vindecarea de infecţia cu virusul SARS-CoV-2.”3.La anexa nr. 3 articolul 1, punctul 

8 se modifică şi va avea următorul cuprins:”8. în condiţiile pct. 7, organizarea şi desfăşurarea 

activităţii în cadrul cinematografelor, instituţiilor de spectacole şi/sau concerte sunt permise cu 

participarea publicului până la 70% din capacitatea maximă a spaţiului şi cu purtarea măştii de 

protecţie, dacă incidenţa cumulată la 14 zile în judeţ/localitate este mai mică sau egală cu 

3/1.000 de locuitori, şi sunt interzise la depăşirea incidenţei de 6/1.000 de locuitori;”4.La anexa 

nr. 3 articolul 1, după punctul 8 se introduce un nou punct, punctul 81, cu următorul cuprins:”81. 

în condiţiile pct. 7, organizarea şi desfăşurarea activităţii în cadrul cinematografelor, instituţiilor 

de spectacole şi/sau concerte sunt permise cu participarea publicului până la 50% din capacitatea 

maximă a spaţiului şi cu purtarea măştii de protecţie, dacă incidenţa cumulată la 14 zile în 

judeţ/localitate este mai mare de 3/1.000 de locuitori şi mai mică sau egală cu 6/1.000 de 

locuitori. Participarea este permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva 

virusului SARS-CoV-2 şi pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de 

vaccinare, persoanele care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecţia cu 

virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test 

antigen rapid pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore, respectiv 

persoanele care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi şi a 180-a zi ulterioară confirmării 

infectării cu virusul SARS-CoV-2, în condiţiile stabilite prin ordinul comun al ministrului 

culturii şi al ministrului sănătăţii, emis în temeiul art. 44 şi al art. 71 alin. (2) din Legea nr. 

55/2020, cu modificările şi completările ulterioare;”. 

 

 


