
HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI GUVERNUL ROMÂNIEI 

HOTĂRÂRE 

pentru modificarea anexelor nr. 2 și 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.090/2021 privind prelungirea 
stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 10 octombrie 2021, precum și stabilirea 
măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei 
de COVID-19 Ținând seama de măsurile adoptate prin Hotărârea Comitetului Național pentru 
Situații de Urgență 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 situației de urgență generate de 
virusul SARS-CoV-2 pe teritoriul României la data de 19.10.2021”, document întocmit la nivelul 
Centrului Național de Coordonare și Conducere a Intervenției, în conformitate cu dispozițiile art. 
3 alin. (4) din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor 
pandemiei de COVID-19, cu modificările și completările ulterioare, în temeiul art. 108 din 
Constituția României, republicată, Guvernul României adoptă prezenta hotărâre 

ANEXĂ (Anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.090/2021) 

MĂSURI  

pentru diminuarea impactului tipului de risc 

Art. 1. — În condițiile art. 5 alin. (3) lit. a) din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru 
prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările și completările 
ulterioare, se stabilesc următoarele măsuri: 

5. activitățile instituțiilor muzeale, bibliotecilor, librăriilor, cinematografelor, studiourilor de 
producție de film și audiovizuală, instituțiilor de spectacole și/sau concerte, școlilor populare de 
artă și meserii, precum și evenimentele culturale în spații închise sau deschise se pot desfășura 
numai 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;  

6. în condițiile pct. 5, organizarea și desfășurarea activității în cadrul cinematografelor, 
instituțiilor de spectacole și/sau concerte în spații închise sau deschise 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 



Art.12. 

(4) Accesul persoanelor, cu excepția angajaților, în incintele instituțiilor publice centrale și locale, 
regiilor autonome și operatoriilor economici cu capital public este permis doar celor 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. 

Art. 14. — (1) Atestarea vaccinării, testării sau vindecării de infecția cu virusul SARS-CoV-2 se 
realizează prin intermediul MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 
1013/22.X.2021 7 certificatelor digitale ale Uniunii Europene privind COVID-19, în conformitate 
cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 68/2021 privind adoptarea unor măsuri 
pentru punerea în aplicare a cadrului european pentru eliberarea, verificarea și acceptarea 
certificatului digital al Uniunii Europene privind COVID-19 pentru a facilita libera circulație pe 
durata pandemiei de COVID-19, cu modificările și completările ulterioare. (2) 
Organizatorii/Operatorii economici care desfășoară activități potrivit prezentei anexe au obligația 
de a scana codul QR de pe certificatul digital al Uniunii Europene privind COVID-19 folosind 
secțiunea „Verificare reguli interne” din aplicația mobilă „Check DCC” pentru verificarea 
autenticității, valabilității și integrității certificatului, fără a se reține niciun fel de date sau 
informații din certificatul verificat. 

Art. 15. 

(3) Măsurile prevăzute la art. 1 pct. 5 și 6 se pun în aplicare de către Ministerul Sănătății și 
Ministerul Culturii. Respectarea aplicării acestor măsuri se urmărește de către Ministerul 
Afacerilor Interne. 


