
ANUNT 
 

În conformitate cu HG 1130/2021, 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 

 

 

  10. se instituie obligaţia instituţiilor şi autorităţilor publice, operatorilor 

economici şi profesioniştilor de a organiza activitatea astfel încât să asigure, la 

intrarea în sediu, în mod obligatoriu, triajul epidemiologic şi dezinfectarea 

obligatorie a mâinilor, atât pentru personalul propriu, cât şi pentru vizitatori, 

în condiţiile stabilite prin ordinul comun al ministrului sănătăţii şi al 

ministrului afacerilor interne, emis în temeiul art. 13 şi al art. 71 alin. (2) din 

Legea nr. 55/2020, cu modificările şi completările ulterioare; 
 

  (4) Accesul persoanelor, cu excepţia angajaţilor, în incintele instituţiilor 

publice centrale şi locale, regiilor autonome şi operatoriilor economici cu 

capital public este permis doar celor care fac dovada vaccinării împotriva 

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

complete de vaccinare, 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 care se află în perioada cuprinsă 

între a 15-a zi şi a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-

CoV-2. 

    (5) Prin excepţie de la prevederile alin. (4) este permis accesul avocaţilor pentru 

exercitarea activităţilor prevăzute la art. 3 din Legea nr. 51/1995 pentru organizarea 

şi exercitarea profesiei de avocat, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare. 

    (6) 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 situaţiei prevăzute la alin. (4) 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. 

    (7) Prevederile alin. (4) şi (6) se aplică şi pentru operatorii economici care 

funcţionează în clădiri cu birouri private în care îşi desfăşoară activitatea cel puţin 

50 de persoane simultan. 



    (8) Prin excepţie de la prevederile alin. (4) şi (7), instituţiile publice şi operatorii 

economici vor întreprinde măsurile necesare pentru asigurarea accesului cetăţenilor 

la serviciile publice oferite, în situaţii urgente (de exemplu: eliberare certificat de 

deces, certificat de naştere şi altele asemenea) şi persoanelor care nu fac dovada 

vaccinării, testării sau vindecării de infecţia cu virusul SARS-CoV-2, prin 

organizarea activităţii în mediul online, în spaţii deschise, la ghişee dispuse direct în 

exteriorul clădirilor sau în orice alte condiţii care să asigure respectarea măsurilor de 

prevenire a răspândirii SARS-CoV-2. 
 

 

În consecință: 

-  Pentru participarea la concursul organizat în data de 26 

octombrie 2021, aveți obligația respectării prezentei HG. 

 

- Pentru depunerea dosarelor la concursul organizat în 

data de 15 noiembrie 2021 (25 octombrie – 03 noiembrie), 

aveți obligația respectării prezentei HG. 

 

 

 

 

 

 

 

 


