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R O M Â N I A 

GUVERNUL ROMÂNIEI 

COMITETUL NAŢIONAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ 

 
 
 
 

HOTĂRÂRE nr. 6 din 04.02.2021 
privind aprobarea listei țărilor/zonelor/teritoriilor de risc epidemiologic pentru care 

se instituie măsura carantinei asupra persoanelor care sosesc în România din 

acestea, suplimentarea stocurilor de urgență cu produse, materiale și echipamente 
sanitare necesare în procesul de vaccinare și stabilirea unor măsuri necesar a fi 

aplicate în contextul pandemiei de COVID-19 

 

 

Având în vedere situația epidemiologică la nivel național la data de 04.02.2021 

și propunerile Institutului Național de Sănătate Publică referitoare la 

țările/zonele/teritoriile de risc epidemiologic pentru care se instituie măsura 
carantinei asupra persoanelor care sosesc în România din acestea, 

luând în considerare propunerea vicepreședintelui Comitetului Național pentru 
Situații de Urgență, Șef al Departamentului pentru Situații de Urgență, referitoare la 
completarea cu noi categorii de produse, materiale și echipamente sanitare, inclusiv 
majorarea cantităților inițiale, bazată pe solicitarea președintelui Comitetului Național 
de Coordonare a Activităților privind Vaccinarea împotriva SARS-CoV-2, 

pentru realizarea scopului strategic asumat privind imunizarea prin vaccinare a 
populației împotriva virusului  SARS-CoV-2 și implicit asigurarea bazei materiale 
necesare acestui proces,  

în contextul necesității de creare a condițiilor socio – economice necesare 

desfășurării activităților specifice economiei naționale, concomitent cu menținerea 
unui nivel de alertă adecvat la nivelul componentelor Sistemului Național de 
Management al Situațiilor de Urgență, 

în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1) lit. c) și art. 81 din O.U.G. nr. 

21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență, cu 

modificările și completările ulterioare,  
în temeiul prevederilor art. 71 din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri 

pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 cu modificările și 
completările ulterioare, art. 4 și art. 11 alin. (1) din Legea nr. 136/2020 republicată, 
privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătății publice în situații de risc 

epidemiologic și biologic, art. 4 alin. (3) și (4) 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 
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modificările și completările ulterioare ale art. 20 lit. l) din Ordonanța de urgență a 

Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de 

Urgență, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 15/2005, cu modificările 
și completările ulterioare, și ale art. 2 și art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 94/2014 
privind organizarea, funcționarea și componența Comitetului Național pentru Situații 
Speciale de Urgență, 

 
Comitetul Național pentru Situații de Urgență adoptă prezenta  

 

HOTĂRÂRE: 

 

Art.1 - Se aprobă lista țărilor/zonelor/teritoriilor cu risc epidemiologic ridicat 

pentru care se instituie măsura carantinei asupra persoanelor care sosesc în România 
din acestea, prevăzută în anexa nr. 1. 

Art.2 - (1) La intrarea în România, persoanele care sosesc din 
țările/zonele/teritoriile cu risc epidemiologic ridicat prevăzute la art. 1, au obligația 
prezentării certificatului unui test negativ RT-PCR pentru SARS-CoV-2, efectuat cu 

cel mult 72 de ore înainte de data intrării în țară. 

(2) Pentru persoanele prevăzute la alin. (1), cu excepția celor sosite din Regatul 

Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, se aplică excepțiile de la măsurile de carantinare 
aprobate prin Hotărârea Comitetului Național pentru Situații de Urgență nr. 36 din 
21.07.2020 cu modificările și completările ulterioare. 

(3) Pentru persoanele sosite din Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, 

se aplică excepțiile de la măsurile de carantinare aprobate prin hotărârile Comitetului 
Național pentru Situații de Urgență nr. 1 din 03.01.2021, nr. 3 din 11.01.2021 și nr. 
4 din 18.01.2021. 

Art.3 - Se aprobă completarea stocurilor de urgență medicală cu produse, 
materiale și echipamente sanitare necesare în procesul de vaccinare a populației 
împotriva virusului SARS-CoV-2, prevăzute în anexa nr. 2. 

Art.4 - Se propune ca, pentru asigurarea fondurilor necesare achiziționării 
produselor prevăzute la art. 3, să fie alocate, la nevoie, Ministerului Afacerilor Interne 

pentru Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, sumele necesare din Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului. 

Art.5 - Prezenta hotărâre se comunică tuturor componentelor Sistemului 
Național de Management al Situațiilor de Urgență și Oficiului Național de Achiziții 
Centralizate, pentru punere în aplicare prin ordine și acte administrative ale 
conducătorilor acestora. 

Art.6 - Anexele 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
 

PREŞEDINTELE COMITETULUI NAŢIONAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ 

PRIM-MINISTRU  

 

FLORIN-VASILE CÎȚU 
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                                                                               Anexa nr. 1 la HCNSU nr. 6 din 04.02.2021 

 

Lista țărilor/zonelor/teritoriilor cu risc epidemiologic ridicat, conform Hotărârii nr. 6 din 

04.02.2021 a Comitetului Național pentru Situații de Urgență 

 

Zona Galbena (carantina la domiciliu/locația declarata pentru 14 zile) 

Stat/Zona/Teritoriu 
Rata de incidenta cumulata la 

100.000 locuitori* 

Portugalia 1652.5 

Gibraltar 1317.9 

Andorra 1121.1 

Israel 1092.8 

Spania 1036.2 

Insulele Turks si Caicos 1030.5 

Muntenegru 991.0 

Cehia 896.5 

Monaco 858.4 

Slovenia 818.8 

Statele Unite ale Americii 719.9 

Liban 706.8 

San Marino 690.8 

Marea Britanie 632.0 

Letonia 550.9 

Lituania 533.3 

Seychelles 526.7 

Panama 518.2 

Estonia 518.1 

Aruba 516.1 

Emiratele Arabe Unite 509.1 

Sint Maarten 499.0 

Irlanda 485.7 

Slovacia 468.4 

Malta 465.2 

Puerto Rico 459.7 

Saint Lucia 435.7 

Suedia 429.5 

Franța 427.0 

Saint Vincent si Grenadine 411.9 

Olanda 371.8 

Albania 364.6 

Guernsey 356.8 

Columbia 356.5 

Brazilia 337.6 

Serbia 326.4 

Bahrain 320.3 
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Stat/Zona/Teritoriu 
Rata de incidenta cumulata la 

100.000 locuitori* 

Chile 298.9 

Luxemburg 296.0 

Elveția 293.2 

Italia 284.6 

Argentina 279.8 

Belgia 276.4 

Uruguay 266.7 

Liechtenstein 265.8 

Georgia 261.6 

Bolivia 254.0 

Eswatini 246.5 

Maldive 245.7 

Kosovo 242.8 

Tunisia 238.3 

Insulele Falkland 229.7 

Austria 224.3 

Peru 224.2 

Belarus 222.0 

Germania 218.4 

Cipru 217.8 

Africa de Sud 199.6 

Cabo Verde 198.7 

Polonia 196.1 

Rusia 189.8 

Republica Dominicana 185.5 

Canada 181.5 

Croația 181.3 

Macedonia de Nord 180.8 

Kuweit 175.2 

Malaezia 174.6 
 

 

*(date publicate de ECDC joi 4 februarie 2021 pentru perioada 18 – 31 ianuarie 2021) 

 



 Anexa nr. 2 la HCNSU nr. 6 
 
 
 

 
Stocuri de urgență medicală necesare în procesul de vaccinare 

 
 

 

Nr. 

crt.  

Denumire Cantitate 

(buc. ) 

1. 
Chit de urgență – EPIPEN (stilou 

autoinjector preumplut cu 2 ml)  
1.500 

 


