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R O M Â N I A 

GUVERNUL ROMÂNIEI 

COMITETUL NAŢIONAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ 

 
 

 

 
 

HOTĂRÂRE nr. 56 din 04.12.2020 ora 12:00 
privind aprobarea listei țărilor/zonelor/teritoriilor de risc epidemiologic pentru care se 
instituie măsura carantinei asupra persoanelor care sosesc în România din acestea și 

stabilirea unor măsuri suplimentare necesar a fi aplicate pentru în contextul pandemiei de 
COVID-19 

 

 
 
  

Având în vedere propunerile: 

 Institutului Național de Sănătate Publică pentru stabilirea listei țărilor/zonelor de 

risc epidemiologic ridicat și exceptarea de la măsura carantinării a persoanelor care au fost 

infectate cu noul coronavirus SARS-CoV-2 în ultimele 90 de zile, dar au împlinit 14 zile de la 

data primului test pozitiv, 

 Autorității Electorale Permanente pentru stabilirea unor excepții de la restricțiile 

privind circulația persoanelor atât în interiorul cât și în afara zonelor carantinate, în 

vederea asigurării accesului la vot, 

Luând în considerare analiza factorilor de risc privind managementul situației de 

urgență generată de virusul SARS-CoV-2, pe teritoriul României la data de 03.12.2020, 

realizată la nivelul Centrului Național de Coordonare și Conducere a Intervenției. 

În contextul necesității de creare a condițiilor socio-economice necesare desfășurării 

activităților 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 d) și ale art. 81 din Ordonanța 

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

Situaţiilor de Urgenţă, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 15/2005 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. 8, art. 9 și art. 71 din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru 

prevenirea şi 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 
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Situaţiilor de Urgenţă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 15/2005, cu 

modificările şi completările ulterioare şi ale art. 2 și 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 carantinării asupra persoanelor care sosesc în România din 

acestea, prevăzută în anexă. 

Art.2  (1) Se propune reluarea activității piețelor agroalimentare organizate în 

spații închise. 

(2) În vederea limitării răspândirii infecțiilor cu SARS-CoV-2, organizarea și 

desfășurarea activității piețelor agroalimentare, inclusiv a celor volante, se realizează în 

condițiile stabilite prin ordin comun al Ministrului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și 

Administrației, al Ministrului Sănătății și al președintelui Autorității Naționale Sanitar-

Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor. 

Art.3  Hotărârea Comitetului Național pentru Situații de Urgență nr. 36/21.07.2020 

privind constatarea pandemiei de COVID-19 și stabilirea unor măsuri necesar a fi aplicate 

pentru protecția populației, se completează la art. 3, cu două noi alineate (5) și (6) astfel: 

„(5) De asemenea, sunt exceptate de la măsura instituită potrivit prevederilor art. 

2, persoanele care au fost confirmate pozitiv pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 în 

ultimele 90 de zile anterioare intrării în țară, fapt dovedit prin documente medicale sau prin 

verificarea bazei de date Corona-forms și pentru care au trecut cel puțin 14 zile de la data 

confirmării până la intrarea în țară”. 

„(6) Sunt exceptate de la măsura carantinării instituită în conformitate cu 

prevederile legii 136/2020 republicată, privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătății 

publice în situaţii de risc epidemiologic şi biologic, persoanele care au avut contact cu un 

caz confirmat pozitiv pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2, dacă se dovedește prin 

documente medicale sau prin verificarea bazei de date Corona-forms, că acestea au avut 

cel puțin un test pozitiv în ultimele 90 de zile anterioare producerii contactului și au trecut 

cel puțin 14 zile de la data primului test pozitiv și până la data contactului”. 

Art.4  (1) Se propune permiterea circulației membrilor birourilor electorale, a 

personalului tehnic-auxiliar al acestora, a candidaților, a persoanelor acreditate și a 

oricăror altor persoane implicate în organizarea alegerilor, precum și a persoanelor care le 

asigură transportul înspre și dinspre sediile secțiilor de votare, birourile electorale de 
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circumscripție și/sau ale oficiilor electorale, fără restricții, în toate localitățile, în perioada 

06.12.2020 ora 2300 – 07.12.2020 ora 0500. 

(2) La nivelul național, se propune ca circulația persoanelor să fie permisă în 

perioada 06.12.2020 ora 0500 – 07.12.2020 ora 0100, fără restricții și fără prezentarea 

documentelor doveditoare ale motivului deplasării. 

Art.5  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 

 

LUDOVIC ORBAN 


