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privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 9 

noiembrie 2021, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia 

pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID - 19 

 

 

 

Secţiunea 1  

Titlul actului normativ 

 

Hotărârea Guvernului privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României 

începând cu data de 9 noiembrie 2021, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe 

durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID - 19 

 

 

Secţiunea a 2-a 

Motivul emiterii actului normativ 

 

1.Descrierea 

situaţiei 

actuale 

 

I. Amploarea situației de urgență, respectiv manifestarea generalizată a tipului 

de risc la nivel național 

 

Epidemia de COVID 19 provocată de virusul SARS-CoV-2 are câteva 

caracteristici specifice, care au fost observate și consemnate pe parcursul 

evoluției acesteia: 

- virusul nu a mai afectat organismul uman anterior;  

- transmiterea este aerogenă; 

- rata de contagiozitate este >5 pentru varianta Delta, în absența măsurilor 

de control; 

- perioada de incubație este între 2 – 14 zile; 

- nu a fost dezvoltat un antiviral eficient pentru infecție. 

Virusul SARS-CoV-2 poate fi transmis cu ușurință de la persoană la 

persoană. Riscul de infecție depinde foarte mult de răspândirea regională, 

condițiile de viață și muncă și, de asemenea, de comportamentul individual 

(respectarea măsurilor de distanțare fizică, de igienă și protecția prin purtarea 

măștii). 

Interacțiunea în situații de risc (cum ar fi contactul apropiat pe o perioadă 

îndelungată) joacă un rol important. În spații închise acest lucru crește 
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semnificativ riscul de transmisie, chiar dacă este menținută o distanță mai 

mare de 1,5 m. Dacă nu este menținută o distanța minimă de 1,5 m fără 

acoperirea gurii și nasului, de exemplu atunci când grupuri de oameni stau la 

o masă sau în adunări mari, există și o creștere a riscului transmiterii în spații 

deschise. 

În acest context, măsurile care și-au dovedit eficiența și eficacitatea la 

nivel mondial sunt cele non-medicale: portul măștii, măsuri igienico-sanitare, 

igiena riguroasă a mâinilor, igiena tusei și strănutului, menținerea distanței 

fizice între indivizi și izolarea persoanelor infectate. 

Totodată, un rol esențial în combaterea răspândirii infectării cu Sars-CoV-

2 îl are evoluția campaniei de vaccinare, care conform datelor oficiale 

disponibile la data de 02.11.2021 a înregistrat un număr de 6.370.881 

persoane vaccinate cu schema completă împotriva COVID-19 (situație 

prezentată pe site-ul https://vaccinare-covid.gov.ro). 

Situația privind evoluția săptămânală a campaniei de vaccinare este 

următoarea: 

 

 

 

 
 

În județele situate în zona roșie a graficului este evidențiat un progres mic 

de vaccinare, fapt pentru care se impune intensificarea campaniilor de 

informare în rândul populației privind importanța imunizării împotriva 

virusului SARS-CoV-2, în mod deosebit în mediul rural. 

Județele situate în zona galbenă - kaki indică un progres mediu de 

vaccinare, fapt pentru care se impune încurajarea creșterii ritmului de 

vaccinare, în special în mediul rural. 

https://vaccinare-covid.gov.ro/
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Numărul de cazuri înregistrează un trend ascendent la nivel european, cu 

creșteri semnificative în anumite țări. La nivel național, în ultimele 14 zile, 

valoarea medie a cazurilor confirmate a fost de 12.845 persoane nou 

confirmate zilnic. 

 

La nivel global, până la 03.11.2021 au fost înregistrate 248.021.275 cazuri 

confirmate de infecție cu virusul SARS-CoV-2, din care 5.024.239 decese. 

În acest context, România se situează la data de 03.11.2021, în rândul 

statelor membre UE cu un nivel ridicat de răspândire a virusului. 

 

 

La nivelul Uniunii Europene, țările cu rata de incidență mai ridicată decât 

România sunt: Lituania, Estonia și Letonia. 

 

 

În România, până la data de 02.11.2021 au fost înregistrate 1.666.097 

cazuri de persoane infectate cu virusul SARS-CoV-2, din care 1.429.157 

persoane vindecate și 48.664 persoane decedate. 

 

 

 

În săptămâna 18-24.10.2021 34,7% din totalul cazurilor s-au înregistrat în 

București, Prahova, Iași, Ilfov și Constanța, 73.1% din cazurile confirmate au 

fost înregistrate la persoane nevaccinate, iar 91,2% din decesele înregistrate 

au fost la persoane nevaccinate. 
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După înregistrarea unei creșteri susținute a ratei de reproducere în luna 

septembrie (R0 1.1 – 1.36), se observă tendința de scădere a ratei de 

reproducere în ultimele 14 zile (R0 0.87 – 0.97). 

Totalul cazurilor active (suma cazurilor confirmate în ultimele 14 zile + 

persoanele internate la data raportării cu mai mult de 14 zile de la data 

internării) la data de 02.11.2021, este de 188.276 persoane. 

În graficul următor se observă evoluția cazurilor active din ultima 

perioadă, crescând de la valoarea înregistrată din data de 06.10.2021, 116.657 

cazuri active, la 188.276, valoare înregistrată în data de 06.10.2021. 

 

 
 

La nivel național, în luna iulie media cazurilor active a avut valoarea de 

1.155 de cazuri, ulterior înregistrând creșteri în luna luna septembrie la o 

valoare medie de 32.691, iar în luna octombrie a înregistrat o creștere la o 

valoare medie de 160.388. 

Conform datelor statistice înregistrate în perioada de referință, numărul 

localităților cu cazuri active se menține la un nivel extrem de ridicat, aproape 

de maximul absolut, respectiv 3.142 de localități cu cazuri active la data de 

02.11.2021. 
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De la debutul pandemiei, distribuția la nivel județean a persoanelor 

confirmate pozitiv este următoarea:  

 

 
 

Conform datelor statistice în perioada 2 octombrie – 2 noiembrie 2021, se 

observă o creștere a deceselor zilnice de la 184 decese în data de 02.10, la un 

maxim de 591 decese în data de 02.11, media deceselor zilnice fiind de 358 

decese. 
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În perioada 03.10.2021 - 01.11.2021, situația apelurilor 112 din țară pe 

problematica ,,coronavirus”  a înregistrat o medie de 7.978 apeluri. 

 

 
 

II. Intensitatea situației de urgență, respectiv viteza de evoluție, înregistrată 

sau prognozată, a fenomenelor distructive și gradul de perturbare a stării de 

normalitate 

 

În prezent, incidența cumulată la 14 zile (perioada 20.10 - 02.11.2021), 

arată că 597 localități înregistrează o valoare între 1 și 3 cazuri la 1.000 de 

locuitori și 2435 de localități înregistrează o incidență cumulată la 14 zile de 

peste 3 cazuri la 1.000 de locuitori. Comparând aceste date cu incidența 

cumulată la 14 zile din perioada 22.09-05.10.2021, în speță 1300 localități ce 

înregistrau o valoare între 1 și 3 cazuri la 1.000 de locuitori și 1249 localități 

cu o incidență cumulată la 14 zile de peste 3 cazuri la 1.000 de locuitori, se 

observă o creștere în intensitate a răspândirii. 
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În data de 02.11.2021, valoarea medie a incidenței cumulate pe 14 zile la 

nivel național se situează la valoarea de 9,57‰, iar la nivelul județelor, cea 

mai mare valoare a incidenței cumulate la 14 zile este de 15,01‰. 

 

 

 
 

La data de 02.11.2021 sunt înregistrate 413 localități cu valoarea 

incidenței cumulate la 14 zile, cuprinsă între 6 și 7,5‰ și 976 localități cu 

valoarea incidenței cumulate la 14 zile, mai mare de 7,5‰. 
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Pentru a asigura continuitatea marii majorități a activităților si 

desfășurarea lor în relativă 

siguranță, membrii 

comunităților trebuie să își 

ajusteze individual nivelul de 

mobilitate, interacțiune, cât si 

aderența la măsurile de 

protecție individuală. 

Interdependența acestora este 

prezentată in matricea de risc.  

Un comportament 

individual prudent este: 

- recomandat în județele 

cu o incidență cumulată de 

sub 50 cazuri/100.000 de 

locuitori;  

- necesar în județele cu incidență ce depășește 50 cazuri/100.000 locuitori;  

- absolut necesar în județele cu incidență de peste 100 de cazuri/100.000 

de locuitori precum și în județele cu vulnerabilitate ridicată.  

Aceste ajustări individuale sunt esențiale pentru reducerea transmisiei in 

cadrul comunității, precum si pentru reducerea presiunii pe sistemul de 

sănătate publică. 

 

În absența menținerii/adaptării măsurilor de restricție este foarte probabilă 

păstrarea sau chiar creșterea valorilor ridicate pentru cazuri confirmate noi, 

înregistrate în ultima perioadă. 

Pe teritoriul României, la data de 02.11.2021, în carantină 

instituționalizată sunt 92 persoane, iar în carantină la domiciliu sunt 58.188 

persoane, pentru acestea efectuându-se verificări medicale de specialitate. 

În ceea ce privește persoanele izolate aflate sub monitorizare medicală, în 

data de 02.11.2021, în izolare la domiciliu sunt 152.580 persoane, iar alte 

19.598 persoane sunt izolate în unități medicale și locații alternative. 

 

 

În perioada supusă analizei se observă faptul că răspândirea SARS-CoV-2 

crește în intensitate, context în care este necesar ca măsurile non-farmaceutice 

existente pentru prevenirea răspândirii infecțiilor să fie adaptate la trendul 

ascendent al evoluției situației epidemiologice. 
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III. Insuficiența și/sau inadecvarea capabilităților de răspuns 

 

 

În prezent, la nivel național sistemul sanitar are disponibile 1.748 paturi 

destinate COVID-19 dispuse în cadrul secțiilor de anestezie și terapie 

intensivă (grad de ocupare 100%) și 147 paturi ATI destinate pacienților 

Covid-19 cu o situație patologică specială (pediatrie, obstretică ginecologie, 

dializă etc.), din care 128 sunt ocupate, la data de 02.11.2021, fiind internați 

în total 1.876 pacienți. 

 

 

 

 
 

 

Numărul pacienților internați în cadrul acestor secții a înregistrat, constant, 

un trend crescător, de la 1.412 (02.10.2021) la 1.876 (02.11.2021), procentual 

reprezentând o creștere cu 24,73%. 

În ceea ce privește numărul pacienților confirmați COVID – 19 internați în 

secțiile ATI - intubați, în ultimele 14 zile, acesta a înregistrat o creștere, 

reprezentând, în data de 02.11.2021, 38,53% din totalul pacienților internați 

în secțiile de terapie intensivă, iar față de data de 20.10.2021 numărul 

pacienților intubați a crescut cu 6,63%. 
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Unitățile de Primiri Urgențe au înregistrat o creștere a numărului de 

pacienți confirmați și suspecți COVID-19, ajungând de la 1.424 persoane în 

data de 02.10.2021, 

 

 la 1.952 de persoane în data de 02.11.2021. Totodată, în data de 02.11.2021, 

1.351 persoane sunt confirmate COVID–19, reprezentând 69,21% din totalul 

pacienților prezenți în unitățile de primiri urgențe. 

 

 
 

În data de 02.11.2021, 85 pacienți confirmați COVID  - 19 sunt internați 

în unitățile de primiri urgențe, fiind intubați. 
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În contextul unei creșteri a numărului de cazuri a pacienților confirmați cu 

COVID-19 la nivel național, în perioada 01.11.2021, ora 13:00 – 02.11.2021, 

ora 13:00, au existat 116 solicitări de transferuri inter-spitalicești, din care 39 

au fost rezolvate, de către personalul medical din cadrul Centrului Național de 

Coordonare și Conducere a Intervenției. 

În perioada 20.10.2021–02.11.2021, la nivelul CNCCI au fost înregistrate 

1.518 de solicitări de transfer intra-spitalicesc, din care 253 au fost rezolvate 

de către personalul medical din cadrul Centrului Național de Coordonare și 

Conducere a Intervenției. În perioada 20.10.2021–02.11.2021 se observă o 

creștere a numărului de solicitări privind transferurile inter-spitalicești față de 

perioada 22.09.2021–05.10.2021.  

Având în vedere analiza prezentată mai sus și ținând cont de evoluția 

numărului de cazuri noi confirmate zilnic cu virusul SARS-CoV-2, care 

necesită surse de oxigen, CPAP și intubație, putem concluziona că în 

momentul actual, la nivel național, se înregistrează o continuă creștere a 

numărului de pacienți în stare critică, raportat la numărul de cazuri înregistrat 

în prezent. 

În vederea asigurării capacității de răspuns medical la efectele pandemiei 

cu SARS-CoV-2, una dintre măsurile utile puse în aplicare pe durata stării de 

urgență/alertă a fost reprezentată de detașarea personalului medico-sanitar în 

unitățile cu nevoi stringente pentru asigurarea asistenței specializate. Astfel, 

în ultima perioadă, pentru compensarea deficitului de personal la nivelul 

unităților sanitare care îngrijesc bolnavi cu COVID-19 au fost detașați 

medici, asistenți medicali și/sau personal auxiliar. 

În ceea ce privește capacitatea de spitalizare pentru pacienți infectați 

COVID-19 cu forme asimptomatice, ușoare sau medii, la momentul prezentei 

analize sunt disponibile 3.216 (15,08%) locuri din totalul de 21.327 paturi 
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destinate Covid-19 pe secții1 (cu excepția secțiilor ATI).  

 

Necesitatea detașărilor personalului medico-sanitar se justifică în 

continuare pentru acoperirea nevoilor de îngrijiri specializate necesare 

pacienților diagnosticați COVID-19, în contextul infectării de la debutul 

pandemiei a 16.180 de cadre medicale, respectiv în condițiile suprasolicitării 

personalului. 

 

IV. Densitatea demografică în zona afectată de tipul de risc 

 

În ceea ce privește numărul localităților cu cel puțin un caz nou depistat în 

ultimele 14 zile, acesta a crescut de la 3.011, în data de 06.10.2021, la 3.142 

în data de 02.11.2021. 

Harta cu distribuția localităților în care sunt confirmate cazuri noi COVID-

19 în ultimele 14 zile: 

 

 

 
 

În ceea ce privește situația focarelor active de infecție cu coronavirusul 

SARS-CoV-2, aceasta este prezentată în harta de mai jos:  

  

                                                           
1 conform datelor disponibile in aplicația „Alerte.ms” 

Total focare: 158 

Total cazuri: 745 
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Din analiza datelor înregistrate se evidențiază un număr ridicat de focare 

active la nivel național, acestea fiind distribuite pe întreg teritoriul național, în 

data de 02.11.2021 fiind active 1.176 de focare. 

 

Existența unor focare active de infecție necesită continuarea monitorizării 

acestora coroborată cu menținerea unor măsuri adecvate, prin implicarea 

activă a tuturor autorităților statului cu atribuții directe sau care asigură 

funcții de sprijin.  

 

V. Existența și gradul de dezvoltare a infrastructurii adecvate gestionării 
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tipului de risc 

 

Dezvoltarea infrastructurii, în vederea asigurării răspunsului medical 

eficient la pacienții infectați COVID-19, prin creșterea capacității de internare 

a pacienților, capacității de testare PCR-RT pentru SARS-CoV-2, precum și a 

capacității de impunere a măsurii de carantină pentru persoanele venite din 

zonele de risc sau contacți direcți ai cazurilor confirmate, sunt elemente 

importante în gestionarea pandemiei de COVID-19.  

Capacitatea de testare în România a crescut constant de la debutul 

pandemiei, ajungând la un total de 14.853.914 teste efectuate până la data 

analizei, cu o medie în perioada 02.10.2021 - 02.11.2021 de 60.005 teste 

zilnice. 

 

 
 

În perioada 20.10.2021 - 02.11.2021, evoluția zilnică procentuală a 

cazurilor confirmate raportate la testele efectuate, a înregistrat valori ridicate, 

media ratei de pozitivare fiind 22,06%. 
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Evoluția ratei medii de pozitivitate a probelor este în concordanță cu 

evoluția mediei cazurilor confirmate. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

VI. Interpretarea factorilor de risc privind apariția unor noi variante ale 

virusului SARS-CoV-2 
 

 

 

Variantele nou apărute ale virusului SARS-CoV-2 sunt considerate a fi 

îngrijorătoare din cauza mutațiilor care au condus la o transmisibilitate 

crescută și la deteriorarea situației epidemiologice în zonele în care acestea s-

au stabilit recent. 

Din observarea situației în alte state europene care au detectat prezența 

acestor tulpini în circulație, nu s-a constatat până în prezent evoluția 

explozivă concomitentă a mai multor tulpini. 

Atât la nivel național, cât și la nivelul statelor europene se constată că 

varianta Delta a devenit dominantă, această variantă înlocuind varianta alfa la 

nivel mondial. 
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Pentru a controla răspândirea și impactul variantelor emergente SARS-

CoV-2 cu transmisibilitate crescută este necesară continuarea campaniei de 

vaccinare si menținerea/adaptarea combinației de măsuri de intervenție non-

farmaceutice care să asigure o apărare în straturi pentru menținerea unei 

situații epidemiologice stabile. 

Totodată, pentru a fi menținute/adaptate măsurile de intervenție non-

farmaceutice reglementate în prezent și eventual pentru a putea implementa, 

la nevoie, într-un timp scurt, măsuri ferme, este recomandată menținerea 

stării de alertă la nivel național în perioada următoare. 

 

Având în vedere cele prezentate mai sus, putem concluziona că măsurile 

instituite pentru diminuarea impactului epidemiei de SARS-CoV-2 au fost 

adaptate în corelare cu progresele înregistrate în controlul efectelor acesteia. 

În acest context, se impune: 

- continuarea coordonării integrate și unitare a modului de aplicare pe întreg 

teritoriul național a măsurilor de limitare, combatere și control al infecției cu 

virusul SARS-CoV-2; 

- identificarea timpurie a focarelor de transmitere pentru a controla evoluția 

epidemiei, menținând funcționarea sistemului de sănătate publică, cu evitarea 

unei încărcări suplimentare a acestuia; 

- intensificarea controalelor, precum și asigurarea stricteții acestor acțiuni, 

în ceea ce privește respectarea măsurilor de protecție individuală în zonele și 

spațiile în care acestea sunt obligatorii;  

- întărirea acțiunilor de verificare a documentelor sanitare, în punctele de 

intrare în țară, emiterea deciziilor de carantină și urmărirea respectării 

acestora; 
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- continuarea și intensificarea acțiunilor de informare a populației 

(continuarea campaniei audio-vizuale) cu privire la riscul ridicat al infectării 

și la importanța vaccinării și a continuării respectării stricte a tuturor 

măsurilor necesare pentru reducerea transmiterii virusului, cum ar fi: igiena 

individuală, utilizarea măștilor de protecție și distanțarea fizică; 

- menținerea/adaptarea măsurilor de prevenire și combatere a transmiterii 

virusului SARS-CoV-2, pentru asigurarea reglementării condițiilor de 

desfășurare a activităților din anumite domenii economice în contextul unor 

rate de incidență mai mari decât cele prevăzute la momentul actual  și raportat 

la existența unor elemente obiective (vaccinare sau trecere prin boală) care 

reduc semnificativ riscul de dezvoltare a unor forme severe sau grave ale 

bolii, astfel că desfășurarea unor activități cu risc ridicat de infectare nu are 

un impact semnificativ asupra individului, sistemului sanitar și mediului 

social în care trăiește în aceste cazuri. 

 

 

11. Acte 

comunitare în 

cauză 

 

Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect. 

 

 

2. Schimbări 

preconizate 

În contextul situației prezentate mai sus, a fost elaborat prezenta hotărâre a 

Guvernului privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României și 

măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea 

efectelor pandemiei de COVID-19. 

Prin prezenta hotărâre se propune: 

- prelungirea cu 30 de zile a stării de alertă pe întreg teritoriul țării, 

începând cu data de 9 noiembrie 2021; 

- instituirea măsurilor de prevenire și control al infecțiilor, a condițiilor 

concrete de aplicare și destinatarii acestor măsuri, precum și a instituțiilor și 

autorităților publice care pun în aplicare sau urmăresc respectarea aplicării 

măsurilor pe durata stării de alertă, grupate în trei categorii, în anexele 1 - 3 

ale actului normativ, astfel: 

a) măsuri pentru creșterea capacității de răspuns; 

b) măsuri pentru asigurarea rezilienței comunităților; 

c) măsuri pentru diminuarea impactului tipului de risc. 

- faptul că, în aplicarea dispozițiilor art. 71 din Ordonanța de urgență a 

Guvernului nr. 11/2020 privind stocurile de urgență medicală, precum și 

unele măsuri aferente instituirii carantinei, aprobată cu modificări și 

completări prin Legea nr. 20/2020, cu modificările și completările ulterioare, 

și ale Hotărârii Guvernului nr. 557/2016 privind managementul tipurilor de 

risc, secretarul de stat, șef al Departamentului pentru Situații de Urgență din 
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cadrul Ministerului Afacerilor Interne, dispune, în colaborare cu Ministerul 

Sănătății, prin ordin al comandantului acțiunii, măsurile necesare prevenirii și 

combaterii infecțiilor cu coronavirusul SARS-CoV-2, în cadrul acțiunilor de 

răspuns la nivel național; 

- faptul că regimul contravențional aplicabil pentru nerespectarea măsurilor 

prevăzute în anexele nr. 1 – 3 ale actului normativ este stabilit la art. 64  - 70 

din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea 

efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările și completările ulterioare; 

- menținerea aplicabilității actelor emise pentru punerea în executare a 

Hotărârii Guvernului nr. 394/2020 privind declararea stării de alertă şi 

măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea 

efectelor pandemiei de COVID-19, publicată în Monitorul Oficial al 

României, Partea I, nr. 410 din 18 mai 2020, cu modificările şi completările 

ulterioare, a Hotărârii Guvernului nr. 476/2020 privind prelungirea stării de 

alertă pe teritoriul României şi măsurile care se aplică pe durata acesteia 

pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu 

modificările şi completările ulterioare, a Hotărârii Guvernului nr. 553/2020 

privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 

17 iulie 2020, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia 

pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu 

modificările și completările ulterioare, a Hotărârii Guvernului nr. 668/2020 

privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 

16 august 2020, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata 

acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, 

cu modificările şi completările ulterioare, a Hotărârii Guvernului nr. 

782/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând 

cu data de 15 septembrie 2020, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică 

pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de 

COVID-19, a Hotărârii Guvernului nr. 856/2020 privind prelungirea stării de 

alertă pe teritoriul României începând cu data de 15 octombrie 2020, precum 

şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi 

combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările și 

completările ulterioare, a Hotărârii Guvernului nr. 967/2020 privind 

prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 14 

noiembrie 2020, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata 

acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, 

cu modificările și completările ulterioare, a Hotărârii Guvernului nr. 

1065/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând 

cu data de 14 decembrie 2020, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe 

durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de 

COVID-19, a Hotărârii Guvernului nr. 3/2021 privind prelungirea stării de 
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alertă pe teritoriul României începând cu data de 13 ianuarie 2021, precum şi 

stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea  şi 

combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, a Hotărârii Guvernului nr. 

35/2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu 

data de 12 februarie 2021, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe 

durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de 

COVID-19, a Hotărârii Guvernului nr. 293/2021 privind prelungirea stării de 

alertă pe teritoriul României începând cu data de 14 martie 2021, precum şi 

stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi 

combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările și 

completările ulterioare, a Hotărârii Guvernului nr. 432/2021 privind 

prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 13 

aprilie 2021, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia 

pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, a 

Hotărârii Guvernului nr. 531/2021 privind prelungirea stării de alertă pe 

teritoriul României începând cu data de 13 mai 2021, precum şi stabilirea 

măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea 

efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările și completările ulterioare, 

a Hotărârii Guvernului nr. 636/2021privind prelungirea stării de alertă pe 

teritoriul României începând cu data de 12 iunie 2021,  precum şi stabilirea 

măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea 

efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările ulterioare, a Hotărârii 

Guvernului 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, cu modificările și completările ulterioare, a 

Hotărârii Guvernului nr. 826/2021 privind prelungirea stării de alertă pe 

teritoriul României începând cu data de 11 august 2021, precum şi stabilirea 

măsurilor care se aplică pe durata acesteia  pentru prevenirea şi combaterea 

efectelor pandemiei de COVID-19, a Hotărârii Guvernului nr. 932/2021 

privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 

10 septembrie 2021, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata 

acesteia  pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, 

și a Hotărârii Guvernului nr. 1090/2021 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, cu modificările și 

completările ulterioare, în măsura în care prin prezenta hotărâre nu se dispune 

altfel. 

Precizăm faptul că măsurile de prevenire și control al infecțiilor cu 

coronavirusul SARS-CoV-2, condițiile concrete de aplicare și destinatarii 
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acestor măsuri, precum și instituțiile și autoritățile publice care pun în 

aplicare sau urmăresc respectarea aplicării măsurilor pe durata stării de alertă 

prevăzute în anexele nr. 1 - 3 prezenta hotărâre, sunt pe fond similare cu cele 

în vigoare și cuprinse în anexele nr. 1 - 3 la Hotărârea Guvernului nr. 

1090/2021, cu modificările și completările ulterioare.  

Reamintim faptul că, în conformitate cu dispozițiile art. 3 și 4 din Legea nr. 

55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor 

pandemiei de COVID-19, cu modificările și completările ulterioare, starea de 

alertă se declară la nivel naţional, atunci când analiza factorilor de risc indică 

necesitatea amplificării răspunsului la o situaţie de urgenţă, pentru o perioadă 

limitată de timp, care nu poate fi mai mare de 30 de zile.  Totodată, starea de 

alertă poate fi prelungită ori de câte ori analiza factorilor de risc indică 

necesitatea menţinerii răspunsului amplificat pentru o perioadă de timp 

suplimentară, care nu poate fi mai mare de 30 de zile și încetează, înainte de 

împlinirea termenului pentru care a fost declarată ori prelungită, atunci când 

analiza factorilor de risc indică faptul că nu mai este necesară menţinerea 

unui răspuns amplificat.   

În acest sens se analizează cumulativ următorii factori de risc:   

a) amploarea situaţiei de urgenţă, respectiv manifestarea generalizată a 

tipului de risc la nivel local, judeţean sau naţional;   

b) intensitatea situaţiei de urgenţă, respectiv viteza de evoluţie, înregistrată 

sau prognozată, a fenomenelor distructive şi gradul de perturbare a stării de 

normalitate;   

c) insuficienţa şi/sau inadecvarea capabilităţilor de răspuns;   

d) densitatea demografică în zona afectată de tipul de risc;   

e) existenţa şi gradul de dezvoltare a infrastructurii adecvate gestionării 

tipului de risc.   

Măsurile luate prin prezenta hotărâre a Guvernului se circumscriu 

principiului egalităţii de tratament juridic pentru situaţii identice sau 

comparabile, iar măsurile care presupun limitarea exercitării unor drepturi şi 

libertăţi fundamentale sunt luate în scopul asigurării unei protecţii adecvate a 

dreptului la viaţă, la integritate fizică şi psihică şi la ocrotirea sănătăţii.  

Rezultă, pe de-o parte, că situaţiile ce intră în categoriile sumenţionate sunt 

diverse, iar, pe de altă parte, că măsurile sunt adoptate, pentru a răspunde cât 

mai bine imperativelor urmărite, și care trebuie să ţină seama de specificul 

fiecărei categorii, fiind caracterizate, de asemenea, prin diversitate.   

Mai mult, apariţia și evoluţia pandemiei de COVID-19 nu reprezintă 

aspecte/împrejurări ce pot fi caracterizate prin certitudine, elementele ce 

influenţează aceste etape de desfăşurare nefiind predictibile/cuantificabile. 

Astfel, ne aflăm într-o imposibilitate obiectivă de a reglementa o durată 

maximă pentru care se poate institui starea de alertă în cazul pandemiei de 
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COVID-19.   

În acest context, starea de alertă reprezintă răspunsul la o situaţie de urgenţă 

de amploare şi intensitate deosebite, determinată de unul sau mai multe tipuri 

de risc, constând într-un ansamblu de măsuri cu caracter temporar, 

proporţionale cu nivelul de gravitate manifestat sau prognozat al acesteia şi 

necesare pentru prevenirea şi înlăturarea ameninţărilor iminente la adresa 

vieţii, sănătăţii persoanelor, mediului înconjurător, valorilor materiale şi 

culturale importante ori a proprietăţii.  

Subliniem faptul că în capitolul II al Legii nr. 55/2020, cu modificările și 

completările ulterioare, sunt reglementate măsurile sectoriale ce se pot 

dispune în domeniul economic, domeniul sănătăţii, domeniul muncii şi 

protecţiei sociale, domeniul transporturilor şi infrastructurii, domeniul 

educaţiei şi cercetării, domeniul tineretului şi sportului, domeniul culturii şi 

cultelor. Din reglementarea acestor măsuri rezultă că acestea nu se impun 

automat ca urmare a instituirii/prelungirii stării de alertă, ci aplicarea acestora 

se realizează în urma aprecierii, în funcţie de situaţia concretă de risc 

epidemiologic, a celor mai adecvate măsuri necesar a fi aplicate în scopul 

prevenirii şi combaterii efectelor pandemiei de COVID-19.  

Nu în ultimul rând măsurile prevăzute prezenta hotărâre a Guvernului au ca 

temei legal dispozițiile Legii nr. 55/2020, cu modificările și completările 

ulterioare, care, așa cum am precizat mai sus prevăd în mod expres care sunt 

măsurile restrictive ce pot fi dispuse în perioada stării de alertă, precum şi 

regimul juridic al dispunerii lor, corespunzând scopului actului normativ 

susmenționat. În aceste condiţii, hotărârile Guvernului, la care fac referire 

dispozițiile art. 4 alin. (1) din Legea nr. 55/2020, cu modificările și 

completările ulterioare, asigură organizarea executării dispoziţiilor actului 

normativ în cauză, prin reglementarea formelor concrete ale măsurilor 

specifice stării de alertă, care pot să difere de la o perioadă la alta sau de la o 

unitate administrativ-teritorială la alta, fiind corespunzătoare dinamicii crizei 

epidemiologice.  

Potrivit art. 110 alin. (2) și (4) din Constituția României, republicată 

Guvernul demis ca urmare a retragerii încrederii acordate de către Parlament 

prin adoptarea unei moțiuni de cenzură îndeplinește numai actele necesare 

pentru administrarea treburilor publice, până la depunerea jurământului de 

membrii noului Guvern. Textul constituțional nu definește administrarea 

treburilor publice, însă sensul poate fi clarificat având în vedere dispozițiile 

art. 37 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind 

Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, potrivit cărora 

„în cazul încetării mandatului sau, în condiţiile prevăzute de Constituţie, până 

la depunerea jurământului de către membrii noului Guvern, Guvernul 

continuă să emită numai actele cu caracter individual sau normativ, necesare 
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pentru administrarea treburilor publice, fără a promova politici noi. În această 

perioadă, Guvernul nu poate să emită ordonanţe sau ordonanţe de urgenţă şi 

nu poate iniţia proiecte de lege.”  

Prin urmare, administrarea treburilor publice presupune adoptarea doar a 

hotărârilor Guvernului care reprezintă activități curente în activitatea 

executivă, cu caracter normativ sau individual.  

În ceea ce privește adoptarea prezentei hotărâri a Guvernului privind 

prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 9 

noiembrie 2021, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata 

acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID - 19, 

precizăm că Legea nr. 55/2020, cu modificările și completările ulterioare, 

stabilește măsurile adoptate în perioada stării de alertă ce presupun limitarea 

exercitării unor drepturi şi libertăţi fundamentale, în scopul asigurării unei 

protecţii adecvate a dreptului la viaţă, la integritate fizică şi psihică şi la 

ocrotirea sănătăţii.  

Astfel, prin prezentul act normativ sunt implementate măsurile prevăzute de 

lege prin stabilirea formelor concrete pe care le îmbracă aceste măsuri 

specifice ce pot fi adoptate pe perioada stării de alertă. Aceste forme concrete, 

diferă de la o perioadă la alta în funcție de dinamica crizei epidemiologice. 

Prin urmare, prin prezenta hotărâre a Guvernului nu se promovează politici 

noi, ci doar se stabilesc în concret măsurile specifice unei perioade de maxim 

30 de zile pentru care se prelungește starea de alertă, prelungire care are la 

bază analiza factorilor de risc, factori care sunt la rândul lor prevăzuți de 

Legea nr. 55/2020, cu modificările și completările ulterioare. 

Mai mult, precizăm faptul că măsurile cuprinse în actul normativ constituie 

doar un demers de prelungire a celor existente și de reluare a celor stabilite, 

așa cum am menționat mai sus, în contextul măsurilor pentru prevenirea şi 

combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, care indică necesitatea 

menţinerii unui răspuns amplificat la situaţia de urgenţă determinată de 

răspândirea noului coronavirus. 

  

3. Alte 

informaţii 

Evaluarea realizată în baza factorilor de risc prevăzuţi la art. 3 alin. (4) din 

Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea 

efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările ulterioare, indică 

necesitatea menţinerii unui răspuns amplificat la situaţia de urgenţă 

determinată de răspândirea noului coronavirus, aspecte materializate în 

cuprinsul documentului intitulat „Analiza factorilor de risc privind 

managementul situației de urgență generată de virusul SARS-COV-2 pe 

teritoriul României la data de 03.11.2021”, întocmit la nivelul Centrului 

Naţional de Coordonare şi Conducere a Intervenţiei. 

Precizăm că actul normativ se încadrează în situațiile prevăzute la art. 110 
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alin. (2) și (4) din Constituția României, republicată, respectiv art. 37 alin. (3) 

din Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; acesta 

reprezintă un act de administrare a treburilor publice, necesar bunei 

administrări a Guvernului și care cuprinde măsurile de prevenire și control al 

infecțiilor cu coronavirusul SARS-CoV-2, respectiv măsurile non-medicale 

care și-au dovedit eficiența și eficacitatea. 

 

Secţiunea a 3-a 

Impactul socioeconomic al actului normativ 

 

1. Impactul macroeconomic Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect.  

11. Impactul asupra mediului 

concurenţial şi domeniului 

ajutoarelor de stat 

Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect. 

2. Impactul asupra mediului de 

afaceri 

Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect.  

21. Impactul asupra sarcinilor 

administrative 

Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect.  

22. Impactul asupra întreprinderilor 

mici şi mijlocii 

Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect.  

3. Impactul social Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect. 

4. Impactul asupra mediului Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect. 

5. Alte informaţii Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect. 

 

Secţiunea a 4-a 

Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, atât pe termen scurt, pentru anul 

curent, cât şi pe termen lung (pe 5 ani) 

 

- mii lei -  

Indicatori Anul 

curent 

Următorii 4 ani 

Media pe 5 ani 
2021 2022 2023 2024 2025 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

1. 

Modificări ale veniturilor 

bugetare, plus/minus din 

care: 

a) buget de stat, din 

acesta: 

  (i) impozit pe profit 

  (ii) impozit pe venit 

b) bugete locale: 

- - - - - - 
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   (i) impozit pe profit 

c) bugetul asigurărilor 

sociale de stat: 

   (i) contribuţii de 

asigurări 

2. 

Modificări ale 

cheltuielilor bugetare, 

plus/minus din care: 

- - - - - - 

a) buget de stat, din 

acesta: a) buget de stat, 

din acesta:  

(i) cheltuieli de personal 

(ii) bunuri şi servicii 

- - - - - - 

b) bugete locale: 

(i) cheltuieli de personal 

(ii) bunuri şi servicii 

- - - - - - 

c) bugetul asigurărilor 

sociale de stat: 

(i) cheltuieli de personal 

(ii) bunuri şi servicii 

- - - - - - 

3. 

Impact financiar, 

plus/minus din care: 

- - - - - - 

buget de stat - - - - - - 

bugete locale - - - - - - 

4. 

Propuneri pentru 

acoperirea creşterii 

cheltuielilor  

bugetare  

- - - - - - 

5. 

Propuneri pentru a 

compensa reducerea 

veniturilor bugetare  

- - - - - - 

6. 

Calcule detaliate privind 

fundamentarea 

modificărilor veniturilor 

şi/sau cheltuielilor 

bugetare 

- - - - - - 

7.  Alte informaţii 

Prezentul act normativ nu are impact direct asupra bugetului 

general consolidat. 
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Secţiunea a 5-a 

Efectele actului normativ asupra legislaţiei în vigoare 

 

1. Măsuri normative necesare 

pentru aplicarea prevederilor 

actului normativ: 

a) acte normative în vigoare ce vor 

fi modificate sau abrogate, ca 

urmare a intrării în vigoare a 

actului normativ; 

b) acte normative ce urmează a fi 

elaborate în vederea implementării 

noilor dispoziţii. 

 

 

 

 

 

Măsurile cuprinse în actul normativ nu presupun 

modificarea și/sau completarea ordinelor în vigoare, ale 

miniștrilor de resort pentru stabilirea condițiilor în care 

se pot desfășura activitățile/măsurile permise. 

 

 

 

1¹. Compatibilitatea actului 

normativ cu legislația în domeniul 

achizițiilor publice. 

 

 

Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect. 

2. Conformitatea actului normativ 

cu legislaţia comunitară în cazul 

actelor ce transpun prevederi 

comunitare 

 

 

Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect. 

3. Măsuri normative necesare 

aplicării directe a actelor normative 

comunitare 

 

Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect. 

4. Hotărâri ale Curţii de Justiţie a 

Uniunii Europene  

 

Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect. 

5. Alte acte normative şi/sau 

documente internaţionale din care 

decurg angajamente 

 

 

Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect. 

6.  Alte informaţii  
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Secţiunea a 6-a  

Consultările efectuate în vederea elaborării actului normativ 

 

1. Informaţii privind procesul de 

consultare cu organizaţii 

neguvernamentale, institute de 

cercetare şi alte organisme 

implicate 

Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect. 

2. Fundamentarea alegerii 

organizaţiilor cu care a avut loc 

consultarea, precum şi a modului în 

care activitatea acestor organizaţii 

este legată de obiectul actului 

normativ 

Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect. 

3. Consultările organizate cu 

autorităţile administraţiei publice 

locale, în situaţia în care actul 

normativ are ca obiect activităţi ale 

acestor autorităţi, în condiţiile 

Hotărârii Guvernului nr. 521/2005 

privind procedura de consultare a 

structurilor asociative ale 

autorităţilor administraţiei publice 

locale la elaborarea proiectelor de 

acte normative 

Măsurile propuse pentru îndeplinirea obiectivelor 

menționate în anexele nr. 1-3 ale actului normativ sunt 

corelate cu legislația în vigoare și reprezintă un demers 

de prelungire a celor existente prin Hotărârea 

Guvernului nr. 1090/2021, cu modificările și 

completările în vigoare. 

4. Consultările desfăşurate în 

cadrul consiliilor interministeriale, 

în conformitate cu prevederile 

Hotărârii Guvernului nr. 750/2005 

privind constituirea consiliilor 

interministeriale permanente 

Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect. 

5.  Informaţii privind avizarea de 

către: 

a) Consiliul Legislativ 

b) Consiliul Suprem de Apărare a 

Ţării 

c) Consiliul Economic şi Social 

d) Consiliul Concurenţei 

e) Curtea de Conturi 

 

Proiectul de act normativ a fost avizat favorabil de 

Consiliul Legislativ prin avizul nr.909/2021. 
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6. Alte informaţii Prezentul act normativ ține seama de măsurile adoptate 

prin Hotărârea Comitetului Național pentru Situații de 

Urgență nr. 101/2021 privind propunerea prelungirii 

stării de alertă și a măsurilor necesar a fi aplicate pe 

durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor 

pandemiei de COVID-19. 

 

 

 

 

Secţiunea a 7-a 

Activităţi de informare publică privind elaborarea şi implementarea actului normativ 

 

1. Informarea societăţii civile cu 

privire la necesitatea elaborării 

actului normativ  

Prezentul act normativ se încadrează în prevederile art. 

7 alin. (13) din Legea nr. 52/2003 privind transparența 

decizională în administrația publică, republicată. 

 

2. Informarea societăţii civile cu 

privire la eventualul impact asupra 

mediului în urma implementării 

actului normativ, precum şi 

efectele asupra sănătăţii şi 

securităţii cetăţenilor sau 

diversităţii biologice 

 

 

3. Alte informaţii 

 

 

 

Secţiunea a 8-a 

Măsuri de implementare 

 

1. Măsurile de punere în aplicare a 

actului normativ de către 

autorităţilor administraţiei publice 

centrale şi/sau locale – înfiinţarea 

unor noi organisme sau extinderea 

competenţelor instituţiilor existente  

 

 

2. Alte informaţii  
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Față de cele prezentate, a fost promovată prezenta Hotărâre a Guvernului privind 

prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 9 noiembrie 2021, 

precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi 

combaterea efectelor pandemiei de COVID – 19. 

 

Ministrul afacerilor interne Ministrul sănătății, interimar 

Lucian Nicolae Bode 

 

 

Cseke Attila Zoltán 

 

 

Ministrul transporturilor și 

infrastructurii, interimar 

Ministrul muncii și protecției sociale 

Dan Vîlceanu 

 

 

Raluca Turcan 

 

Ministrul economiei, antreprenoriatului 

și turismului, interimar 

Ministrul energiei 

 

Virgil-Daniel Popescu Virgil-Daniel Popescu 

 

 

Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice 

și administrației  

Ministrul mediului, apelor și pădurilor 

 

Cseke Attila Zoltán 

 
Tánczos Barna  

 

 

Ministrul tineretului și sportului Ministrul culturii  

Carol-Eduard Novák 

 
Bogdan Gheorghiu 

 

 

Ministrul educației  Ministrul afacerilor externe 

Sorin-Mihai Cîmpeanu  

 

Bogdan Lucian Aurescu 

 

 

Ministrul agriculturii și dezvoltării 

rurale 

Directorul Serviciului de 

Telecomunicații Speciale 

Nechita-Adrian Oros 

 

 

Ionel-Sorin Bălan 

     Secretariatul de Stat pentru Culte 

Secretar de stat 

Victor Opaschi 

 


