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SINTEZA LEGISLATIVĂ 01-14.07.2021
INFORMARE JURIDICĂ
Referitor:
A.- Prelungirea stării de alertă pe teritoriul României și emiterea unor acte normative cu
caracter subsecvent Legii nr.55/2020 și HG nr.730/2021 care au incidență și în activitatea
sportivă
B.- Condiții noi pentru intrarea în țară a cetățenilor străni UE sau nonUE, precum și
pentru revenirea cetățenilor români din diferite țări, încadrate în zona verde, galbena sau roșie;
Carantina și excepții de la carantină
A. Prelungirea stării de alertă
1.Hotărârea Guverului nr. 730/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul
României începând cu data de 12 iulie 2021, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe
durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19
Prin hotărârea sus menționata s-a prelungit starea de alertă pentru o perioada de 30 de
zile, începând cu data de 12 iulie 2021.
Anexele 1-3 la aceasta stabilesc Măsuri pentru creşterea capacităţii de răspuns, asigurarea
rezilienţei comunităţilor și, respectiv, diminuarea impactului tipului de risc.
Relevante sunt prevederile din Anexa 3, art.1 pct.2-6 și pct.20-23 în care se stipulează că:
Art.1
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 spaţiile deschise, competiţiile sportive se pot desfăşura pe teritoriul României cu
participarea spectatorilor până la 50% 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, 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 24 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 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, competiţiile sportive se pot desfăşura pe teritoriul României cu participarea
spectatorilor până la 50% din capacitatea maximă a spaţiului. Participarea este permisă doar
pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 şi pentru care au trecut
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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 SARSCoV-2 nu mai vechi de 24 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 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;
5. competiţiile sportive se pot desfăşura pe teritoriul României cu participarea spectatorilor
peste 50% din capacitatea maximă a spaţiului şi până la capacitatea maximă a spaţiului.
Participarea este permisă doar pentru persoanele care sunt vaccinate împotriva virusului SARSCoV-2 şi pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare, 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;
6. 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;”
Conform prev.art.1 pct.20-23, cursurile de instruire şi workshopuri pentru adulţi,
conferințele (orice intruniri asemănptoare), sunt permise după cum urmează:
- un număr de participanţi de maximum 150 de persoane în interior şi de maximum 200 de
persoane în exterior, cu asigurarea unei suprafeţe de 2 mp pentru fiecare persoană, cu purtarea
măştii de protecţie şi cu respectarea normelor de sănătate publică stabilite în ordinul ministrului
sănătăţii, dacă incidenţa cumulată la 14 zile în judeţ/localitate este mai mică sau egală cu 3/1.000
de locuitori;
- un numar de participanţi de peste 150 de persoane in interior si 200 in exterior numai dacă
toate persoanele sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 şi pentru care au trecut 10 zile
de la finalizarea schemei complete de vaccinare;
3. În aplicarea dispozițiilor menționate anterior rămâne în continuare valabil:
- Ordinul MTS/MS nr. 310/708/2021 pentru aprobarea regulamentelor privind condiţiile
necesar a fi respectate pentru accesul în bazele sportive, în vederea practicării sporturilor
individuale în aer liber, pentru practicarea sporturilor de echipă în aer liber, pentru reluarea
activităţii de nataţie în bazinele acoperite şi în aer liber din România, în vederea desfăşurării
activităţilor sportive în spaţii închise, desfăşurării activităţilor de pregătire fizică în săli de fitness
şi aerobic, respectiv accesul spectatorilor la evenimentele sportive modificat prin Ordinul nr.
395/930/2021 privind modificarea anexei nr. 7 la Ordinul ministrului tineretului şi sportului şi al
ministrului sănătăţii nr. 310/708/2021, publicat la data de 17 iunie 2021.
B. Condiții noi pentru intrarea în țară a cetățenilor străni UE sau nonUE, precum și
pentru revenirea cetățenilor români din diferite țări, încadrate în zona verde, galbenă sau roșie
UPDATE
– ÎNCEPÂND CU DATA DE 01.07.2021 NU MAI SUNT VALABILE EXCEPȚIILE
PENTRU SPORTIVII ROMÂNI, DELEGATIILE STRĂINE CARE PARTICIPĂ
PE TERITORIUL ROMÂNIEI LA COMPETIȚII ȘI PE CARE LE-AM UTILIZAT
PĂNĂ ACUM (CONFORM MODELELOR DE ADRESE ÎNTOCMITE PENTRU
POLITIA DE FRONTIERĂ).
– ÎNCEPÂND CU DATA DE 9 IULIE 2021 SE APLICA NOILE REGULI PRIN
RAPORTARE LA ÎNCADRAREA ȚĂRILOR CONFORM NOII LISTE APROBATE
DE CNSU ȘI REPARTIZĂRII ȚĂRILOR PE ZONE VERZI, GALBENE ȘI ROȘII.
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1. Hotărârea CNSU nr. 43/01.07.2021 privind aprobarea listei ţărilor/teritoriilor de
risc epidemiologic ridicat, criteriile pe baza cărora se stabilesc acestea, precum şi a regulilor
de aplicare a măsurii carantinei asupra persoanelor care sosesc din acestea în România,
modificată prin Hotărârea CNSU nr. 45/09.07.2021 privind aprobarea Listei cu clasificarea
ţărilor/teritoriilor în funcţie de rata de incidenţă cumulată
În normele cuprinse în Hotararea CNSU nr.43/01.07.2021 se regăsesc următoarele
prevederi de interes major în ce privește condițiile de intrare in România.
- zona verde - Nu se instituie carantina pentru cetățenii români, cetățenii străini din tări
membre ale Uniunii Europene, ale Spaţiului Economic European sau Confederaţia Elveţiană,
cetățenii străni din țări terțe (altele decât membre ale Uniunii Europene, ale Spaţiului Economic
European sau Confederaţia Elveţiană
- zona galbenă - Se intră în carantina 14 zile cu următoarele excepții:
a) persoanele vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 şi pentru care au trecut 10 zile de la
finalizarea schemei complete de vaccinare până la intrarea în România;
b) persoanele care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecţia cu virusul
SARS-CoV-2, efectuat cu cel mult 72 de ore înaintea îmbarcării (pentru cei care călătoresc cu
mijloace de transport în comun) sau intrării pe teritoriul naţional (pentru cei care călătoresc cu
mijloace proprii);
c) persoanele care au fost confirmate pozitiv pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2 în ultimele
180 de zile anterioare intrării în ţară, pentru care au trecut cel puţin 14 zile de la data confirmării
până la data intrării în ţară;
- zona roșie – Se intră în carantină 14 zile cu următoarele excepții:
a) persoanele vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 şi pentru care au trecut 10 zile de la
finalizarea schemei complete de vaccinare până la intrarea în România;
b) persoanele care au fost confirmate pozitiv pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2 în ultimele
180 de zile anterioare intrării în ţară, pentru care au trecut cel puţin 14 zile de la data confirmării
până la data intrării în ţară;
Pentru persoanele care sosesc pe teritoriul României din Marea Britanie, Brazilia,
Nepal, Africa de Sud şi India se aplică doar următoarele excepţii de la măsura carantinei:
a) persoanele vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 şi pentru care au trecut 10 zile de la
finalizarea schemei complete de vaccinare până la intrarea în România;
b) persoanele care au fost confirmate pozitiv pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2 în ultimele
180 de zile anterioare intrării în ţară şi pentru care au trecut cel puţin 14 zile de la data
confirmării până la data intrării în ţară;
Documente doveditoare:
1) Dovada administrării vaccinului, inclusiv data finalizării schemei complete de vaccinare,
necesară pentru aplicarea excepţiilor prevăzute în prezenta hotărâre, se realizează prin
intermediul certificatului digital al UE privind COVID sau al documentului emis de unitatea
sanitară care l-a administrat din România sau din afara ţării şi prezentat în limba ţării unde a fost
administrat vaccinul şi în limba engleză.
2) Dovada confirmării pozitive pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2, necesară în vederea
aplicării excepţiilor prevăzute în prezenta hotărâre, se realizează prin intermediul certificatului
digital al UE privind COVID sau al testului RT-PCR pozitiv la data diagnosticului emis de
autoritatea competentă din România sau din afara ţării şi prezentat în limba ţării unde a fost
efectuat testul şi în limba engleză.
3) Dovada testării pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2, necesară în vederea aplicării
excepţiilor prevăzute în prezenta hotărâre, se realizează prin intermediul certificatului digital al
UE privind COVID sau prin rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecţia cu virusul
SARS-CoV-2, efectuat cu cel mult 72 de ore înaintea îmbarcării (pentru cei care călătoresc cu
mijloace de transport în comun) sau intrării pe teritoriul naţional (pentru cei care călătoresc cu
mijloace proprii) şi prezentat în limba ţării unde a fost efectuat testul şi în limba engleză.
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4) Persoanele care sosesc în ţară din zona galbenă dacă nu prezintă la intrarea în ţară rezultatul
negativ al unui test RT-PCR, pot ieşi din carantină, dacă efectuează un test RT-PCR, iar rezultatul
acestuia este negativ şi nu prezintă simptomatologie specifică
5) Persoanele care intră în ţară din zona roșie pot ieşi din carantină după a 10-a zi, dacă
efectuează un test RT-PCR în a 8-a zi de carantină, iar rezultatul acestuia este negativ şi nu
prezintă simptomatologie specifică.
Consilier juridic
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