
HOTĂRÂRE  Nr. 1130/2021 din 22 octombrie 2021 
pentru modificarea anexelor nr. 2 şi 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.090/2021 
privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 10 
octombrie 2021, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia 
pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 
EMITENT:      GUVERNUL ROMÂNIEI 
PUBLICATĂ ÎN: MONITORUL OFICIAL  NR. 1013 din 22 octombrie 2021 
 
    Ţinând seama de măsurile adoptate prin Hotărârea Comitetului Naţional pentru 
Situaţii de Urgenţă nr. 91/2021 privind stabilirea unor măsuri suplimentare în 
scopul gestionării riscului de sănătate publică cauzat de numărul mare de infectări 
cu virusul SARS-CoV-2, 
    având în vedere "Analiza factorilor de risc privind managementul situaţiei de 
urgenţă generate de virusul SARS-CoV-2 pe teritoriul României la data de 
19.10.2021", document întocmit la nivelul Centrului Naţional de Coordonare şi 
Conducere a Intervenţiei, în conformitate cu dispoziţiile art. 3 alin. (4) din Legea 
nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor 
pandemiei de COVID-19, cu modificările şi completările ulterioare, 
    în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, 
 
    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. 
 
    ART. I 
    Anexele nr. 2 şi 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.090/2021 privind prelungirea 
stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 10 octombrie 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. 962 din 7 octombrie 2021, se modifică după cum urmează: 
    1. La anexa nr. 2, articolul 4 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. 6, 9 şi 12, art. 6 pct. 1, 2 şi 6, art. 9 pct. 1, 2, 4, 6 şi 7, 
precum şi art. 11 alin. (2), numai persoanelor care se află în una dintre următoarele 
situaţii: 
    a) sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 şi pentru care au trecut 10 
zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare; 
    b) 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 permis accesul, potrivit art. 12 alin. (4) din anexa nr. 3, 
numai persoanelor care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 şi pentru 
care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, persoanelor 
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 persoanelor care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi şi a 180-a zi 
ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2. 
    (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." 
    2. Anexa nr. 3 se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 
    ART. II 
    Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 25 octombrie 2021. 
 
                              PRIM-MINISTRU 
                              FLORIN-VASILE CÎŢU 
 
                              Contrasemnează: 
                              Ministrul afacerilor interne, 
                              Lucian Nicolae Bode 
 
                              p. Ministrul sănătăţii, interimar, 
                              Vass Levente, 
                              secretar de stat 
 
                              p. Ministrul transporturilor şi infrastructurii, interimar, 
                              Adrian Foghiş, 
                              secretar de stat 



 
                              Ministrul muncii şi protecţiei sociale, 
                              Raluca Turcan 
 
                              p. Ministrul economiei, antreprenoriatului 
                              şi turismului, interimar, 
                              Daniela Nicolescu, 
                              secretar de stat 
 
                              Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei, 
                              Cseke Attila Zoltán 
 
                              Ministrul culturii, 
                              Bogdan Gheorghiu 
 
                              p. Ministrul tineretului şi sportului, 
                              Kacsó-Doboly Izabella-Mária, 
                              secretar de stat 
 
                              Secretariatul de Stat pentru Culte, 
                              Victor Opaschi, 
                              secretar de stat 
 
                              Ministrul educaţiei, 
                              Sorin-Mihai Cîmpeanu 
 
    Bucureşti, 22 octombrie 2021. 
    Nr. 1.130. 
 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXĂ 
    (Anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.090/2021) 
 
                         MĂSURI 
    pentru diminuarea impactului tipului de risc in domeniul sportului 
 
ART. 1 
    În condiţiile art. 5 alin. (3) lit. a) din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri 
pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu 
modificările şi completările ulterioare, se stabilesc următoarele măsuri: 
    1. pentru prevenirea răspândirii infecţiilor cu virusul SARSCoV-2 sunt interzise 
organizarea şi desfăşurarea de mitinguri, demonstraţii, procesiuni, concerte, 
spectacole, cursuri de instruire, workshopuri, conferinţe sau alte tipuri de întruniri, 
organizarea de evenimente private (nunţi, botezuri, mese festive şi altele 
asemenea), precum şi a întrunirilor de natura activităţilor culturale, ştiinţifice, 
artistice, sportive sau de divertisment în spaţii deschise sau închise, cu excepţia 
celor organizate şi desfăşurate potrivit pct. 2 - 13; 
    2. activităţile de pregătire fizică în cadrul structurilor şi bazelor sportive, definite 
conform Legii educaţiei fizice şi sportului nr. 69/2000, cu modificările şi 
completările ulterioare, constând în cantonamente, antrenamente şi competiţii 
sportive organizate pe teritoriul României, pot fi desfăşurate numai în condiţiile 
stabilite prin ordinul comun al ministrului tineretului şi sportului şi al ministrului 
sănătăţii, emis în temeiul art. 43 şi al art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
    3. în condiţiile pct. 2 se permite desfăşurarea de către sportivii profesionişti, 
legitimaţi şi/sau de performanţă a activităţilor de pregătire fizică în bazine 
acoperite sau aflate în aer liber, iar activităţile de pregătire fizică în spaţii închise 
sunt permise în condiţiile stabilite prin ordinul comun al ministrului tineretului şi 
sportului şi al ministrului sănătăţii, emis în temeiul art. 43 şi al art. 71 alin. (2) din 
Legea nr. 55/2020, cu modificările şi completările ulterioare; 
    4. în spaţiile închise sau deschise, competiţiile sportive se pot desfăşura pe 
teritoriul României fără participarea spectatorilor, în condiţiile stabilite prin ordinul 
comun al ministrului tineretului şi sportului şi al ministrului sănătăţii, emis în 
temeiul art. 43 şi al art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
9. activităţile recreative şi sportive desfăşurate în aer liber sunt permise cu 
participarea a cel mult 10 persoane care nu locuiesc împreună. 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, 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 sănătăţii, după caz, cu ministrul 
tineretului şi sportului, ministrul mediului, apelor şi pădurilor sau ministrul 
agriculturii şi dezvoltării rurale; 
… 
 
ART. 9 
    În condiţiile art. 5 alin. (3) lit. f) din Legea nr. 55/2020, cu modificările şi 
completările ulterioare, se stabilesc următoarele măsuri: 
    1. activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfăşoară activitatea în 
spaţii închise în domeniul sălilor de sport şi/sau fitness este permisă fără a depăşi 
30% din capacitatea maximă a spaţiului, cu asigurarea unei suprafeţe de minimum 
4 mp pentru fiecare persoană. 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, 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; 
    2. activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfăşoară activităţi de 
administrare a piscinelor interioare este permisă fără a depăşi 30% din capacitatea 
maximă a spaţiului. 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, 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; 
    3. se instituie obligaţia operatorilor economici care desfăşoară activităţi de 
administrare a ştrandurilor exterioare, a piscinelor exterioare sau a sălilor de 
sport/fitness de a respecta normele de prevenire stabilite prin ordinul comun al 
ministrului tineretului şi sportului şi al ministrului sănătăţii, emis în temeiul art. 71 
alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările şi completările ulterioare; 
… 
 
ART. 14 
… 
(4) Măsurile prevăzute în prezenta anexă nu se aplică în cazul persoanelor care au 
vârsta mai mică sau egală cu 12 ani şi sunt însoţite de o persoană cu vârsta mai 
mare de 18 ani şi care face dovada vaccinării împotriva virusului SARS-CoV-2 şi 
pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, 
respectiv care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi şi a 180-a zi ulterioară 
confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2. 
 



ART. 15 
… 
(2) Măsurile prevăzute la art. 1 pct. 2 - 4 se pun în aplicare de către Ministerul 
Sănătăţii şi Ministerul Tineretului şi Sportului. Respectarea aplicării acestor măsuri 
se urmăreşte de către Ministerul Afacerilor Interne. 
… 
(6) Măsura prevăzută la art. 1 pct. 9 se pune în aplicare de către Ministerul 
Sănătăţii şi, după caz, de Ministerul Tineretului şi Sportului, Ministerul Mediului, 
Apelor şi Pădurilor sau Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. Respectarea 
aplicării acestei măsuri se urmăreşte de către Ministerul Afacerilor Interne. 
… 
(20) Măsurile prevăzute la art. 9 pct. 2 se pun în aplicare de către Ministerul 
Tineretului şi Sportului şi Ministerul Sănătăţii. Respectarea aplicării acestor măsuri 
se urmăreşte de către Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale şi Ministerul 
Afacerilor Interne. 
 
 
 
 


