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R O M Â N I A 

GUVERNUL ROMÂNIEI 

COMITETUL NAŢIONAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ 

 
       

    

HOTĂRÂRE nr. 33 din 02.07.2020 
privind stabilirea criteriilor de exceptare de la măsurile de izolare/carantină aplicabile 
persoanelor care sosesc din țările membre ale Uniunii Europene și Spațiului Economic 

European precum și aprobarea listei țărilor terțe pentru care se aplică exceptarea     
 
 
 

Având în vedere recomandarea Consiliului Uniunii Europene cu numărul 2020/0134 

(NLE) privind restricția temporară asupra călătoriilor neesențiale către UE și posibila 

eliminare a acestei restricții, 

luând în considerare propunerile formulate prin Hotărârea nr. 20 din 01.07.2020, a 

Grupului de suport tehnico - științific privind gestionarea bolilor înalt contagioase pe 

teritoriul României, 

în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1) lit. c) și d) 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. 9 alin. 1, art. 32 alin. 2, art. 37, art. 41, art. 42 alin. 1, art. 

43 alin. 1, art. 44 alin.2 și 3, art. 45 alin.1 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 Situaţiilor de Urgenţă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 

15/2005, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

 
Comitetul Național pentru Situaţii de Urgenţă adoptă prezenta  

 

HOTĂRÂRE: 
 

 

Art.1 (1) Începând cu data prezentei hotărâri, criteriul pe baza căruia se face 

exceptarea de la măsurile de izolare/carantină aplicabile persoanelor care sosesc în 

România, din statele membre ale Uniunii Europene și Spațiului Economic European, este 

reprezentat de rata cumulată de incidență a cazurilor noi de îmbolnăvire din ultimele 14 
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zile raportată la 100.000 de locuitori care trebuie să fie mai mică sau egală cu cea 

înregistrată în România, în perioada similară. 

(2) Pe baza criteriului prevăzut la alin. (1) Institutul National de Sănătate Publică 

stabilește lista țărilor membre ale Uniunii Europene și Spațiului Economic European pentru 

care persoanele care sosesc în România din acestea sunt exceptate de la măsurile de 

izolare/carantină pe care o supune aprobării Comitetului Național pentru Situații de 

Urgență. 

(3) Lista prevăzută la alin. (2) se actualizează/revizuiește săptămânal, în fiecare zi 

de luni, de către Institutul National de Sănătate Publică, se aprobă de Comitetului Național 

pentru Situații de Urgență și se publicată pe site-ul www.insp.gov.ro. 

(4) Zborurile suspendate către și din țările membre ale Uniunii Europene și Spațiului 

Economic European, se reiau de la data includerii în lista prevăzută la alin. (2), a țării 

respective.  

 

Art.2 (1) Lista țărilor terțe exceptate de la măsurile de izolare/carantină aplicabile 

persoanelor care sosesc în România din acestea se aprobă de către Comitetului Național 

pentru Situații de Urgență la propunerea Institutului Național de Sănătate Publică în 

concordanță cu recomandarea Consiliului Uniunii Europene cu numărul 2020/0134 (NLE). 

(2) Lista va fi actualizată/revizuită săptămânal, la propunerea Institutului Național 

de Sănătate Publică și cu aprobarea Comitetului Național pentru Situații de Urgență, în 

concordanță cu actualizarea/revizuirea realizată la nivelul Consiliului Uniunii Europene. 

Art.3 Prezenta hotărâre se comunică, pentru punere în aplicare, tuturor 

componentelor Sistemului Național de Management al Situațiilor de Urgență. 

 

 
PREŞEDINTELE COMITETULUI NAŢIONAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ 
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