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R O M Â N I A 

GUVERNUL ROMÂNIEI 

COMITETUL NAŢIONAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ 

 
 

 

HOTĂRÂRE nr. 15 din 05.03.2021 

privind aprobarea listei țărilor/zonelor/teritoriilor de risc epidemiologic pentru care se 

instituie măsura carantinei asupra persoanelor care sosesc în România din acestea, 

precum și pentru stabilirea unor măsuri necesar a fi aplicate în unitățile de 

învățământ, în contextul pandemiei de COVID-19 

 

 

Având în vedere 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, 

ținând cont de propunerea Ministerului Educației și Cercetării în sensul creării 

cadrului legal care să permită elevilor din clasele terminale participarea la școală cu 

prezența fizică, inclusiv în Scenariul roșu,  

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 O.U.G. nr. 

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

modificările și completările ulterioare,  

în temeiul prevederilor art. 38 și art. 71 din Legea nr. 55/2020 privind unele 

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

modificările și completările ulterioare, ale 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, 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, 
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Comitetul Național pentru Situații de Urgență 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 - Anexa la Hotărârea nr. 9 din 11.02.2021 a Comitetului Național pentru 

Situații de Urgență, modificată prin Hotărârea nr. 11 din 19.02.2021, se modifică și se 

înlocuiește cu lista prevăzută în anexa la prezenta hotărâre. 

Art.3 - Se abilitează Ministerul Educației și Cercetării și Ministerul Sănătății în 

vederea modificării Ordinului comun nr. 3235/93/04.02.2021 pentru aprobarea 

măsurilor de organizare a activității în cadrul unităților/instituțiilor de învățământ în 

condiții de siguranță epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-

CoV-2, în sensul participării fizice la cursuri, a elevilor din clasele a VIII-a, a XII-a, a 

XIII-a și a celor din anii terminali din învățământul profesional și postliceal, indiferent 

de scenariul în care se află localitatea, dar fără a depăși rata de incidență cumulată în 

ultimele 14 zile de 6/1.000 de locuitori.  

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 


