
Ministerul Tineretului și Sportului - MTS

Ordinul	 nr.	 978/1442/2020	 pentru	 modi�icarea	 și	 completarea	 Ordinului

ministrului	 tineretului	 și	 sportului	 și	 al	 ministrului	 sănătății	 nr.

780/1.432/2020	pentru	aprobarea	regulamentelor	privind	condițiile	necesar

a	 �i	 respectate	 pentru	 accesul	 ın̂	 bazele	 sportive,	 ın̂	 vederea	 practicării

sporturilor	 individuale	ın̂	aer	 liber,	pentru	practicarea	sporturilor	de	echipă

ın̂	 aer	 liber	de	către	 sportivii	de	performanță,	pentru	 reluarea	activității	de

natație	 ın̂	 bazinele	 acoperite	 și	 ın̂	 aer	 liber	 din	 România,	 ın̂	 vederea

desfășurării	 de	 către	 sportivii	 profesioniști,	 sportivii	 de	performanță	 și/sau

legitimați	 a	 activităților	 sportive	 ın̂	 spații	 ın̂chise,	 respectiv	 ın̂	 vederea

desfășurării	activităților	de	pregătire	�izică	ın̂	săli	de	�itness	și	aerobic	din	20

august	2020
În vigoare de la 21 august 2020

Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 768 din 21 august 2020. Formă aplicabilă la 26 august 2020.

Nr. 978/1442
Ministerul Tineretului și Sportului
Ministerul Sănătății
Văzând Referatul de aprobare al Direcției generale politici, strategii și programe în domeniul sportului din cadrul
Ministerului Tineretului și Sportului nr. 8.537 din 20.08.2020,
luând în considerare prevederile art. 10 și art. 25 alin. (2) teza I din Legea nr. 95/2006 privind reforma în
domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
în temeiul art. 43 și al art. 71 alin. (2) din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și
combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificările ulterioare, al prevederilor Hotărârii Guvernului nr.
668/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 16 august 2020, precum
și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de
COVID-19, al art. 8 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 11/2013 privind organizarea și funcționarea
Ministerului Tineretului și Sportului, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 7 alin. (4) din Hotărârea
Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările
ulterioare,
ministrul tineretului și sportului și ministrul sănătății emit următorul ordin:

Ordinul ministrului tineretului și sportului și al ministrului sănătății nr. 780/1.432/2020 pentru aprobarea
regulamentelor privind condițiile 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 de către sportivii de
performanță, pentru reluarea activității de natație în bazinele acoperite și în aer liber din România, în vederea
desfășurării de către sportivii profesioniști, sportivii de performanță și/sau legitimați, a activităților sportive în
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dataincarcare:
http://lege5.ro/App/Document/g42tmnjsgi/legea-nr-95-2006-privind-reforma-in-domeniul-sanatatii?pid=82047755&d=2020-08-26#p-82047755
http://lege5.ro/App/Document/g42tmnjsgi/legea-nr-95-2006-privind-reforma-in-domeniul-sanatatii?pid=82047877&d=2020-08-26#p-82047877
http://lege5.ro/App/Document/gm3tambxgyyq/legea-nr-55-2020-privind-unele-masuri-pentru-prevenirea-si-combaterea-efectelor-pandemiei-de-covid-19?pid=315507928&d=2020-08-26#p-315507928
http://lege5.ro/App/Document/gm3tambxgyyq/legea-nr-55-2020-privind-unele-masuri-pentru-prevenirea-si-combaterea-efectelor-pandemiei-de-covid-19?pid=315508066&d=2020-08-26#p-315508066
http://lege5.ro/App/Document/gm4dcnzrgmzq/hotararea-nr-668-2020-privind-prelungirea-starii-de-alerta-pe-teritoriul-romaniei-incepand-cu-data-de-16-august-2020-precum-si-stabilirea-masurilor-care-se-aplica-pe-durata-acesteia-pentru-prevenirea-?d=2020-08-26
http://lege5.ro/App/Document/gm4dcnzrgmzq/hotararea-nr-668-2020-privind-prelungirea-starii-de-alerta-pe-teritoriul-romaniei-incepand-cu-data-de-16-august-2020-precum-si-stabilirea-masurilor-care-se-aplica-pe-durata-acesteia-pentru-prevenirea-?d=2020-08-26
http://lege5.ro/App/Document/gmztonzuga/hotararea-nr-11-2013-privind-organizarea-si-functionarea-ministerului-tineretului-si-sportului?pid=63703893&d=2020-08-26#p-63703893
http://lege5.ro/App/Document/geztenbwge/hotararea-nr-144-2010-privind-organizarea-si-functionarea-ministerului-sanatatii?pid=41749765&d=2020-08-26#p-41749765
http://lege5.ro/App/Document/gm4dembxge2a/ordinul-nr-780-1432-2020-pentru-aprobarea-regulamentelor-privind-conditiile-necesar-a-fi-respectate-pentru-accesul-in-bazele-sportive-in-vederea-practicarii-sporturilor-individuale-in-aer-liber-pentru?d=2020-08-26
http://lege5.ro/App/Document/gm4dembxge2a/ordinul-nr-780-1432-2020-pentru-aprobarea-regulamentelor-privind-conditiile-necesar-a-fi-respectate-pentru-accesul-in-bazele-sportive-in-vederea-practicarii-sporturilor-individuale-in-aer-liber-pentru?d=2020-08-26


spații închise, respectiv în vederea desfășurării activităților de pregătire fizică în săli de fitness și aerobic,
publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 757 din 19 august 2020, se modifică și se completează
după cum urmează:
1. La anexa nr. 3 "Regulament privind condițiile necesar a fi respectate pentru practicarea sporturilor de echipă
în aer liber de către sportivii de performanță", la litera D "Competițiile în cazul sporturilor de echipă în aer liber",
punctele 4 și 5 se abrogă.
2. La anexa nr. 3 "Regulament privind condițiile necesar a fi respectate pentru practicarea sporturilor de echipă
în aer liber de către sportivii de performanță", după litera D se introduce o nouă literă, litera E "Proceduri în
cazul depistării unuia sau mai multor cazuri suspecte de COVID-19", cu următorul cuprins:
E. Proceduri în cazul depistării unuia sau mai multor cazuri suspecte de COVID-19

1. Se va amenaja la stadion/terenul de joc un spațiu de izolare bine ventilat și care să nu comunice cu alte
incinte sau spații definite, pentru cel puțin o persoană cu simptomatologie COVID-19. Utilitatea este aceea de a
izola de persoanele prezente în zonele 1 și 2 orice persoană care prezintă simptome până la un consult de
specialitate/testare/evacuare. Se anunță imediat eventualul caz suspect către personalul medical aflat la
stadion/terenul de joc, precum și direcția de sănătate publică județeană sau a municipiului București și serviciul
de urgențe 112. Această încăpere este folosită doar pentru o astfel de situație.
2. În cazul în care, în urma testărilor programate în cadrul calendarului prevăzut mai sus, la lit. D pct. 1, se
descoperă unul sau mai multe cazuri pozitive, se anunță direcția de sănătate publică județeană sau a
municipiului București și se urmează indicațiile primite de la aceasta.
3. Persoanele al căror test este pozitiv se internează pentru 48 de ore pentru evaluarea stării de sănătate și vor
fi retestate în ziua a 7-a de la primul rezultat pozitiv. În cazul în care rezultatul retestării este negativ, iar
persoanele nu au prezentat simptome, acestea își pot relua activitatea, inclusiv în ceea ce privește participarea
la competiții oficiale.
4. Persoanele al căror test este negativ și care nu au fost identificate drept contacți în urma anchetei
epidemiologice își continuă activitatea sportivă.
5. Contacții persoanelor pozitive, stabiliți ca atare în urma anchetei epidemiologice, vor face un nou test RT-
PCR. În cazul în care noul test este negativ, aceștia își vor relua activitatea sportivă, inclusiv în ceea ce privește
participarea la competiții oficiale. În cazul în care testul este pozitiv, vor urma procedurile stabilite prin normele
sanitare în vigoare.
6. Dacă persoanele identificate drept contacți nu pot face imediat testul RT-PCR, aceștia vor intra în izolare
până la momentul unei noi testări.
7. Pentru cluburile sau loturile care participă în competiții internaționale și care sunt supuse mai des testărilor,
în cazul apariției unui caz pozitiv în zilele a 3-a și a 2-a înaintea jocurilor, respectiva persoană va fi izolată, iar
echipa va juca sau, după caz, va face deplasarea pentru joc pe baza testului negativ al celorlalți componenți."

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

p. Ministrul tineretului și sportului, 

Andra-Mihaela Costache,  

secretar se stat

p. Ministrul sănătății, 

Romică-Andrei Baciu,  

secretar de stat

"
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http://lege5.ro/App/Document/gm4dembxge2a/ordinul-nr-780-1432-2020-pentru-aprobarea-regulamentelor-privind-conditiile-necesar-a-fi-respectate-pentru-accesul-in-bazele-sportive-in-vederea-practicarii-sporturilor-individuale-in-aer-liber-pentru?pid=321844874&d=2020-08-26#p-321844874
http://lege5.ro/App/Document/gm4dembxge4a/regulamentul-privind-conditiile-necesar-a-fi-respectate-pentru-practicarea-sporturilor-de-echipa-in-aer-liber-de-catre-sportivii-de-performanta-din-12082020?pid=321845193&d=2020-08-26#p-321845193
http://lege5.ro/App/Document/gm4dembxge4a/regulamentul-privind-conditiile-necesar-a-fi-respectate-pentru-practicarea-sporturilor-de-echipa-in-aer-liber-de-catre-sportivii-de-performanta-din-12082020?pid=321845195&d=2020-08-26#p-321845195
http://lege5.ro/App/Document/gm4dembxge4a/regulamentul-privind-conditiile-necesar-a-fi-respectate-pentru-practicarea-sporturilor-de-echipa-in-aer-liber-de-catre-sportivii-de-performanta-din-12082020?pid=321845114&d=2020-08-26#p-321845114

