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R O M Â N I A 

GUVERNUL ROMÂNIEI 

COMITETUL NAŢIONAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ 

 
 

HOTĂRÂRE nr. 1 din 03.01.2021 

privind aprobarea listei țărilor/zonelor/teritoriilor de risc epidemiologic pentru care se 
instituie măsura carantinei asupra persoanelor care sosesc în România din acestea, 

reluarea zborurilor din și către Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord și 
stabilirea unor măsuri pentru persoanele care sosesc din această țară în România 

 
 

Având în vedere persistența noii tulpini a virusului SARS-CoV-2 la nivelul Regatului 

Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, analiza privind măsurile impuse la nivelul 
celorlalte state membre ale Uniunii Europene realizată de Institutul Național de Sănătate 
Publică, precum și evoluția situației epidemiologice la nivelul României, 

luând în considerare persistența unui număr crescut de persoane infectate pe 
teritoriul național, precum și apariția zilnică a unor cazuri noi de persoane infectate, atât 

prin circulația virusului pe teritoriul național cât și prin importarea acestuia odată cu 
revenirea în țară a persoanelor posibil infectate aspecte care generează o presiune 

constantă asupra capacității de gestionare a unităților administrativ – teritoriale și a 
sistemului sanitar,  

în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1) lit. c) și art. 81 din OUG. nr. 21/2004 

privind Sistemul Național de Management al Situaţiilor de Urgenţă, cu modificările și 
completările ulterioare,  

în temeiul prevederilor art. 4 și art. 11 alin. (1) din Legea nr. 136/2020 republicată, 
privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătății publice în situaţii de risc 
epidemiologic şi biologic, art. 32 alin. 2, art. 37 și art. 71 din Legea nr. 55/2020 privind 

unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, art. 4. 

din Anexa nr. 3 la H.G. 1.065 din 14 decembrie 2020 privind prelungirea stării de alertă pe 
teritoriul României începând cu data de 14 decembrie 2020, precum și stabilirea măsurilor 
care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de 

COVID -19, ale art. 20 lit. l) din Ordonanța de urgenţă a Guvernului nr. 21/2004 privind 
Sistemul Național de Management al Situaţiilor de Urgenţă, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea nr. 15/2005, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 2 și 
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art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 94/2014 privind organizarea, funcționarea şi 
componența Comitetului Național pentru Situaţii Speciale de Urgenţă, 

 

Comitetul Național pentru Situaţii de Urgenţă adoptă prezenta  
 

HOTĂRÂRE: 
 

 Art. 1 Se aprobă lista țărilor/zonelor/teritoriilor de risc epidemiologic ridicat 
pentru care se instituie măsura carantinei asupra persoanelor care sosesc în România din 

acestea, prevăzută în anexă la prezenta hotărâre. 
Art. 2 Începând cu data de 04.01.2021 ora 19.00 se permite reluarea zborurilor 

spre/dinspre Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din/către România, pentru 

toate aeroporturile din România.   

Art. 3 (1) Toate persoanele care sosesc în România din Regatul Unit al Marii 

Britanii și Irlandei de Nord au obligația prezentării la intrarea în țară a certificatului unui 

test negativ, rapid antigenic sau RT-PCR pentru SARS-CoV-2, efectuat cu cel mult 48 de 

ore înainte de data intrării în țară. 
(2) Excepțiile de la măsura carantinei instituită cu privire la persoanele care 

sosesc din Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord se aplică doar pentru:  
a)  conducătorii autovehiculelor de transport marfă cu capacitatea maximă 

autorizată mai mare de 2,4 tone; 
b) conducătorii autovehiculelor pentru transport persoane care au mai mult de 

9 locuri pe scaune, inclusiv locul conducătorului; 
c) conducătorii auto prevăzuți la lit. a) şi lit. b) care se deplasează în interesul 

desfășurării profesiei din statul de rezidență al acestora într-un alt stat membru al Uniunii 

Europene sau dintr-un alt stat al Uniunii Europene în statul de rezidență, indiferent dacă 
deplasarea se face prin mijloace individuale sau în cont propriu; 

d) piloții de aeronave şi personalul navigant; 
e) persoanele aflate în tranzit, dacă părăsesc România în cel mult 24 de ore de 

la intrarea pe teritoriul tării; 
f) membrii misiunilor diplomatice, oficiilor consulare şi ai altor reprezentanţe 

diplomatice acreditate la Bucureşti, posesori de paşapoarte diplomatice, personalul 
asimilat personalului diplomatic, precum şi membrii Corpului Diplomatic şi Consular al 
României şi posesorii de paşapoarte diplomatice şi de serviciu, precum şi membrii 
familiilor acestora; 

Art. 4 Prezenta hotărâre se comunică tuturor componentelor Sistemului Național 
de Management al Situațiilor de Urgență, pentru punere în aplicare prin ordine și acte 
administrative ale conducătorilor acestora. 
 

PREŞEDINTELE COMITETULUI NAŢIONAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ 

PRIM-MINISTRU  

FLORIN-VASILE CÎȚU 



Anexă la HCNSU nr. 64 

Lista țărilor/zonelor cu risc epidemiologic ridicat, conform Hotărârii nr. 64 din 03.01.2021 a Comitetului Național 
pentru Situații de Urgență 

Zona Galbenă (carantina la domiciliu/locația declarată pentru 14 zile) 

Stat/Zona/Teritoriu 
Rata de incidenta cumulata la 100.000 

locuitori* 

Gibraltar 1872.9 

Liechtenstein 1506.1 

Lituania 1336.6 

San Marino 952.0 

Panama 943.2 

Slovenia 913.7 

Olanda 907.0 

Serbia 893.0 

Cehia 875.7 

Statele Unite ale Americii 874.6 

Muntenegru 846.7 

Jersey 820.1 

Suedia 815.0 

Danemarca  793.4 

Georgia 779.1 

Puerto Rico 753.1 

Elveția 748.0 

Luxemburg 745.6 

Marea Britanie 720.7 

Croația 720.3 

Slovacia 644.1 

Estonia 585.2 

Letonia 581.4 

Israel 532.9 

Cipru 520.2 

Palestina 503.9 

Portugalia 466.3 

Turcia 411.9 

Monaco 408.0 

Macedonia de Nord 393.1 

Azerbaidjan 390.7 

Germania 379.1 

Sint Maarten 377.8 

Republica Moldova 367.8 

Liban 362.0 

Austria 353.9 

Columbia 349.9 

Italia 337.9 

Ungaria 335.6 

Polonia 330.1 

Andorra 326.9 

Curaçao 321.1 

Africa de Sud ** 254.4 

*(date publicate de ECDC miercuri 30 decembrie 2020 pentru perioada 14-27 decembrie) 

**includerea pe listă a Africii de sud s-a realizat datorită dovezilor de circulație pe teritoriul acestei țări a 

unor tulpini de virus SARS CoV-2 care prezintă multiple mutații  


