
Nr.

Crt.

Domeniu 

de activitate/

Tip activitate

Baza  

legală

 Evenimentele private (nunți, 

botezuri, mese festive și altele 

asemenea), cursuri de instruire, 

workshopuri,

conferințe sau alte tipuri de 

întruniri

Anexa nr. 3, 

art.1, pct. 1; 

 Activitatea în baruri, cluburi și 

discoteci 

Anexa nr. 3, 

art.6, pct. 7

2
Competiții sportive în spații 

închise sau deschise
1 m M, V / B

Anexa nr. 3, 

art.1, pct 4 

3

Activității în cadrul 

cinematografelor, instituțiilor de 

spectacole și/sau concerte în 

spații închise sau deschise

Anexa nr. 3, 

art.1, pct 6 

4

Activitatea cultelor religioase, 

inclusiv slujbele și rugăciunile 

colective

- M, V / B

Anexa nr. 3, 

art.1, pct 7, 8; 

art.12, alin 9

5
Activități sportive și recreative 

în aer liber

Anexa nr. 3, 

art.1, pct 9 

6

Adunări publice, mitinguri și 

demonstrații, în condițiile Legii 

60/1991

Anexa nr. 3, 

art.1, pct 12 

Sinteza principalelor

 măsuri care se aplică pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID 19 prevăzute

 în Anexa nr. 3 la  HG 1090/2021, cu modificările și completările ulterioare aduse prin HG 1130/2021 și HG 1161/2021

1

Măsuri

 impuse pentru diminuarea impactului tipului de risc,

 indiferent de rata de incidență cumulată la 14 zile  

Se pot desfășura fără participarea spectatorilor, în condițiile stabilite prin ordinul comun al ministrului tineretului și sportului 

și al ministrului sănătății, emis în temeiul art. 43 și al art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020, cu modificările și completările 

ulterioare.

Organizarea și desfășurarea  sunt permise cu participarea publicului până la 30% din capacitatea maximă a spațiului și cu 

purtarea măștii de protecție. Participarea este permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-

CoV-2 și 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 și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2, în condițiile stabilite prin 

ordinul comun al ministrului culturii și al ministrului sănătății, emis în temeiul art.  44 și al art. 71 alin. (2) din Legea nr. 

55/2020, cu modificările și completările ulterioare.

Este permisă desfășurarea în interiorul și/sau în afara lăcașurilor de cult, cu respectarea regulilor de protecție sanitară, 

stabilite prin ordinul comun al ministrului sănătății și al ministrului afacerilor interne.

Accesul persoanelor care nu fac dovada vaccinării, testării sau vindecării de infecția cu virusul SARS-CoV-2 este permis în 

lăcașurile de cult, unde se desfășoară activitatea cultelor religioase, inclusiv slujbele și rugăciunile colective;

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 și 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 și a 180-a zi ulterioară confirmării 

infectării cu virusul SARS-CoV-2, în condițiile stabilite prin ordinul comun al ministrului sănătății.

Se permite, în condițiile Legii nr. 60/1991  cu un număr de participanți de maximum 100 de persoane și cu purtarea măștii de 

protecție. Participarea este permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și 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 și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2.

 Sunt interzise organizarea și desfășurarea acestor evenimente/activități în spații închise sau deschise, indiferent de rata de 

incidență cumulată la 14 zile la nivelul localității.



Nr.

Crt.

Domeniu 

de activitate/

Tip activitate

Baza  

legală

1

Măsuri

 impuse pentru diminuarea impactului tipului de risc,

 indiferent de rata de incidență cumulată la 14 zile  

 Sunt interzise organizarea și desfășurarea acestor evenimente/activități în spații închise sau deschise, indiferent de rata de 

incidență cumulată la 14 zile la nivelul localității.

7

Activitatea operatorilor 

economici în spații închise în 

domeniul sălilor de sport sau 

fitness

Anexa nr. 3, 

art.9, pct 1 

8

Activitatea operatorilor 

economici care desfășoară 

activități de administrare a 

piscinelor interioare

Anexa nr. 3, 

art.9, pct 2 

Operatori economici care 

administrează locuri de joacă 

pentru copii, în spații închise 

sau deschise

Anexa nr. 3, 

art.9, pct 7 

Operatori economici care  

administrează săli de jocuri

Anexa nr. 3, 

art.9, pct 6 

10
Activitatea pietelor volante și 

agroalimentare

Anexa nr. 3, 

art.11 , alin. 1 

11
Activitatea târgurilor, a 

bâlciurilor și a talciocurilor

Anexa nr. 3, 

art.11 , alin. 2 

9

  Este permisă activitatea  fără a depăși 30% din capacitatea maximă a spațiului. Participarea este permisă doar pentru 

persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și 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 și a 180-a zi ulterioară confirmării 

infectării cu virusul SARS-CoV-2.

Este permisă activitatea fără a depăși 30% din capacitatea maximă a spațiului în intervalul orar 5,00—21,00. Participarea este 

permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și 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 și a 180-a zi 

ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2.

Este permisă activitatea până la 30% din capacitatea maximă a spațiului, în condițiile stabilite prin ordin comun al ministrului 

dezvoltării, lucrărilor publice și administrației, al ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, al ministrului sănătății și al 

ministrului muncii și protecției sociale. 

Participarea este permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și 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 și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2.

 Se desfășoară în condițiile stabilite prin ordin comun al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației, al 

ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, al ministrului sănătății și al ministrului muncii și protecției sociale.

 Activitatea cu publicul a operatorilor economici care desfășoară activitatea în spații închise în domeniul sălilor de sport 

și/sau fitness este permisă fără a depăși 30% din capacitatea maximă a spațiului, cu asigurarea unei suprafețe de minimum 4 

mp pentru fiecare persoană. Participarea este permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-

CoV-2 și 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 și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2.



Nr.

Crt.

Domeniu 

de activitate/

Tip activitate

Baza  

legală

1

Măsuri

 impuse pentru diminuarea impactului tipului de risc,

 indiferent de rata de incidență cumulată la 14 zile  

 Sunt interzise organizarea și desfășurarea acestor evenimente/activități în spații închise sau deschise, indiferent de rata de 

incidență cumulată la 14 zile la nivelul localității.

12

Restricții 

privind circulația 

persoanelor în afara 

locuințelor/gospodăriilor

Anexa nr. 3, 

art.2, 

pct 1, 2

Activitatea cu publicul a 

operatorilor economici de tip 

restaurante si cafenele, în 

interior și la terase

Activitatea cu publicul a 

operatorilor economici de tip 

restaurante si cafenele, în 

interior și la terase din interiorul 

unităților de cazare

14

Activitatea operatorilor 

economici din domeniul 

comerțului,prestări servicii în 

spații  închise și/sau deschise 

,publice sau private,inclusiv în 

interiorul centrelor comerciale

Anexa nr. 3, 

art.7, 

alin 1, 2, 3

13

Se instituie obligația să își organizeze și să își desfășoare activitatea în intervalul orar 5,00—21,00.

Unitățile farmaceutice, benzinăriile, operatorii economici cu activitate de livrare la domiciliu, precum și operatorii economici 

din domeniul transportului rutier de persoane și de mărfuri își pot desfășura activitatea în regim normal de muncă, cu 

respectarea normelor de protecție sanitară.  

Prin excepție în intervalul orar 21,00—5,00 operatorii economici care desfășoară activități de comerț/prestări de servicii în 

spații închise și/sau deschise, publice și/sau private pot activa doar în relația cu operatorii economici cu activitate de livrare 

la domiciliu. 

 Este permisă până la 50% din capacitatea maximă a spațiului în intervalul orar 5,00—21,00. Participarea este permisă doar 

pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și 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 și a 180-a zi ulterioară 

confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2.Măsurile se aplică și operatorilor economici care desfășoară activități de 

preparare, comercializare și consum al produselor alimentare și/sau băuturilor alcoolice și nealcoolice în spațiile publice 

închise care au un acoperiș, plafon sau tavan și care sunt delimitate de cel puțin doi pereți, indiferent de natura acestora sau 

de caracterul temporar sau permanent.

În situația în care activitatea operatorilor economici prevăzuți  este restricționată sau închisă, se permit prepararea hranei și 

comercializarea produselor alimentare și băuturilor alcoolice și nealcoolice care nu se consumă în spațiile respective.

În toate localitățile se interzice circulația persoanelor în afara locuinței/gospodăriei în intervalul orar 22,00—5,00, cu 

următoarele excepții: a) deplasarea în interes profesional, inclusiv între locuință/gospodărie și locul/locurile de desfășurare a 

activității profesionale și înapoi; b) deplasarea pentru asistență medicală care nu poate fi amânată și nici realizată de la 

distanță, precum și pentru achiziționarea de medicamente; c) deplasări în afara localităților ale persoanelor care sunt în 

tranzit sau efectuează călătorii al căror interval orar se suprapune cu perioada interdicției, cum ar fi cele efectuate cu avionul, 

trenul, autocare sau alte mijloace de transport de persoane, și care poate fi dovedit prin bilet sau orice altă modalitate de 

achitare a călătoriei; d) deplasarea din motive justificate, precum îngrijirea/însoțirea copilului, asistența persoanelor 

vârstnice, bolnave sau cu dizabilități ori decesul unui membru de familie.  

Măsurile nu se aplică persoanelor care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la 

finalizarea schemei complete de vaccinare, respectiv persoanelor care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi 

ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2 și care fac dovada îndeplinirii acestei condiții prin intermediul 

certificatului de vaccinare, pe suport hârtie sau în format electronic, sau al certificatului digital al Uniunii Europene privind 

COVID-19.

Anexa nr. 3, 

art.6, pct. 

1,2,3,4



Nr.

Crt.

Domeniu 

de activitate/

Tip activitate

Baza  

legală

1

Măsuri

 impuse pentru diminuarea impactului tipului de risc,

 indiferent de rata de incidență cumulată la 14 zile  

 Sunt interzise organizarea și desfășurarea acestor evenimente/activități în spații închise sau deschise, indiferent de rata de 

incidență cumulată la 14 zile la nivelul localității.15

Accesul persoanelor în incintele 

instituțiilor publice centrale și 

locale, regiilor autonome și 

operatorilor economici cu 

capital public

Anexa nr. 3, 

art.12, 

alin 4, 5

16

Accesul persoanelor în incintele 

lăcașurile de cult, în unitățile de 

alimentație publică în care se 

comercializează produse 

alimentare și băuturi alcoolice 

sau nealcoolice aflate în afara 

centrelor comerciale, târgurilor, 

bâlciurilor și talciocurilor

Anexa nr. 3, 

art.12, alin 9

17
Activitatea cu publicul în 

centrele și parcurile comerciale

Anexa nr. 3, 

art.6,

 pct.6^1, 6^2

18

Activitatea cu publicul a 

operatorilor economici care au 

ca obiect principal de activitate 

comercializarea produselor 

nealimentare

Anexa nr. 3, 

art.6,

 pct.6^3

Este permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și 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 și a 180-a 

zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2. Măsura nu se aplică persoanelor care se prezintă la centrele de 

vaccinare în vederea administrării unei doze de vaccin, dacă sunt stabilite culoare dedicate și controlate de intrare, deplasare 

și ieșire în/din centrele și parcurile comerciale. Prin excepție, pentru  serviciile publice comunitare care funcționează în 

centrele și parcurile comerciale, accesul este permis și persoanelor care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR 

pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid 

pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore și care fac dovada deplasării în acest scop prin prezentarea 

unui document justificativ în format letric sau electronic.

Accesul este permis persoanelor care fac dovada vaccinării împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile 

de la finalizarea schemei complete de vaccinare, care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul 

SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore sau rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecția cu virusul 

SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore, respectiv care se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi și a 180-a zi ulterioară 

confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2. 

Prin excepție, este permis accesul  angajaților, a participanților în cadrul procedurilor judiciare, disciplinare, 

contravenționale, administrativ-jurisdicționale și a celor administrative din motive de ordine și siguranță publică, a 

persoanelor care necesită servicii medicale și prestații sociale, a persoanelor care se prezintă la centrele de vaccinare în 

vederea administrării unei doze de vaccin, precum și a avocaților pentru exercitarea activităților prevăzute la art.3 din Legea 

51/1995.

Accesul persoanelor care nu fac dovada vaccinării, testării sau vindecării de infecția cu virusul SARS-CoV-2 este permis în 

lăcașurile de cult, unde se desfășoară activitatea cultelor religioase, inclusiv slujbele și rugăciunile colective, și în unitățile de 

alimentație publică în care se comercializează produse alimentare și băuturi alcoolice sau nealcoolice aflate în afara centrelor 

comerciale, târgurilor, bâlciurilor și talciocurilor, cu purtarea măștii de protecție și respectarea normelor de protecție sanitară. 

 Este permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și 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 

și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2. Măsura nu se aplică unităților farmaceutice dispuse 

în afara centrelor și parcurilor comerciale, precum și benzinăriilor.



Nr.

Crt.

Domeniu 

de activitate/

Tip activitate

Baza  

legală

1

Măsuri

 impuse pentru diminuarea impactului tipului de risc,

 indiferent de rata de incidență cumulată la 14 zile  

 Sunt interzise organizarea și desfășurarea acestor evenimente/activități în spații închise sau deschise, indiferent de rata de 

incidență cumulată la 14 zile la nivelul localității.

19
Activitatea de cazare în 

structurile de primire turistice

Anexa nr. 3, 

art.6,

 pct.6^4

20 NOTĂ:
Anexa nr. 3, 

art.14, alin 4

Măsurile prevăzute în prezenta Anexa nr. 3  nu se aplică în cazul persoanelor care au vârsta mai mică sau egală cu 12 ani și 

sunt însoțite de o persoană cu vârsta mai mare de 18 ani și care face dovada vaccinării împotriva virusului SARS-CoV-2 și 

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 și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2. 

Este permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și 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 și 

a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-CoV-2.


