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INFORMAȚII UTILE 

pentru persoanele care sosesc pe teritoriul României în contextul pandemiei COVID-19 

Conform H.C.N.S.U. nr. 43 din 1 iulie 2021 
 

A. Pentru: 

1. cetățenii români și cetățenii statelor membre ale Uniunii Europene, ale Spaţiului Economic 

European sau Confederaţia Elveţiană care sosesc pe teritoriul României din alte țări 
2. cetăţenii străini şi apatrizi care sosesc pe teritoriul României numai din statele membre ale 

Uniunii Europene, ale Spaţiului Economic European sau Confederaţia Elveţiană 

ZONA VERDE - unde rata cumulată de incidenţă a cazurilor noi de îmbolnăvire din ultimele 14 zile 

raportată la 1.000 de locuitori este mai mică sau egală cu 1,5 nu se instituie măsura carantinei. 

ZONA GALBENĂ - unde rata cumulată de incidenţă a cazurilor noi de îmbolnăvire din ultimele 14 

zile raportată la 1.000 de locuitori este cuprinsă între 1,5 şi 3 se instituie măsura carantinei la 

domiciliu, la locaţia declarată sau spaţiul special destinat pentru o perioadă de 14 zile pentru 

persoanele cu vârsta peste 12 ani care nu prezintă un Certificat EU Digital COVID sau alt document 

cu cod QR eliberat de tări terțe pentru: 

a. vaccinarea împotriva virusului SARS-CoV-2 şi pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea 

schemei complete de vaccinare până la intrarea în România 

sau 

b. confirmarea pozitivă pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2 în ultimele 180 de zile anterioare 

intrării în ţară, pentru care au trecut cel puţin 14 zile de la data confirmării până la data intrării 

în ţară 

sau 

c. rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2, efectuat cu 

cel mult 72 de ore înaintea îmbarcării (pentru cei care călătoresc cu mijloace de transport în 

comun) sau intrării pe teritoriul naţional (pentru cei care călătoresc cu mijloace proprii) 

ZONA ROŞIE - unde rata cumulată de incidenţă a cazurilor noi de îmbolnăvire din ultimele 14 zile 

raportată la 1.000 de locuitori este mai mare sau egală cu 3 se instituie măsura carantinei la 

domiciliu, la locaţia declarată sau spaţiul special destinat pentru o perioadă de 14 zile pentru 

persoanele cu vârsta peste 12 ani care nu prezintă un Certificat EU Digital COVID sau un alt 

document cu cod QR eliberat de tări terțe pentru: 

a. vaccinarea împotriva virusului SARS-CoV-2 şi pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea 

schemei complete de vaccinare până la intrarea în România 

sau 

b. confirmarea pozitivă pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2 în ultimele 180 de zile anterioare 

intrării în ţară, pentru care au trecut cel puţin 14 zile de la data confirmării până la data intrării 

în ţară 

sau, numai pentru persoanele care rămân pe teritoriul naţional pentru o perioadă mai mică 

de 3 zile (72 de ore) și pentru copiii cu vârsta mai mare de 12 ani şi mai mică de 16 ani 

c. rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2, efectuat cu 

cel mult 72 de ore înaintea îmbarcării (pentru cei care călătoresc cu mijloace de transport în 

comun) sau intrării pe teritoriul naţional (pentru cei care călătoresc cu mijloace proprii) 

 

Certificatele EU Digital COVID se eliberează, pentru vaccinarea și testarea efectuate în România, 

accesând site-ul https://certificat-covid.gov.ro . Pentru celelate țări UE se accesează site-ul 

https://reopen.europa.eu . 

 

 

https://certificat-covid.gov.ro/
https://reopen.europa.eu/
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B. Pentru cetăţenii străini şi apatrizi cu vârsta peste 12 ani care sosesc în România din ţările 

terţe (altele decât statele membre ale Uniunii Europene, ale Spaţiului Economic European 

sau Confederaţia Elveţiană), încadrate în zonă verde, zonă galbenă sau zonă roșie se instituie 

măsura carantinei pentru o perioadă de 14 zile, dacă nu prezintă un document eliberat de tări 

terțe pentru: 

a. vaccinarea împotriva virusului SARS-CoV-2 şi pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea 

schemei complete de vaccinare până la intrarea în România 

sau 

b. confirmarea pozitivă pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2 în ultimele 180 de zile anterioare 

intrării în ţară, pentru care au trecut cel puţin 14 zile de la data confirmării până la data intrării 

în ţară 

sau, numai pentru persoanele care rămân pe teritoriul naţional pentru o perioadă mai mică 

de 3 zile (72 de ore) și pentru copiii cu vârsta mai mare de 12 ani şi mai mică de 16 ani 

c. rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2, efectuat cu 

cel mult 72 de ore înaintea îmbarcării (pentru cei care călătoresc cu mijloace de transport în 

comun) sau intrării pe teritoriul naţional (pentru cei care călătoresc cu mijloace proprii) 

 

C. Excepții de la măsura carantinei pentru o perioadă de 14 zile fără a fi necesară prezentarea 

rezultatului negativ al unui test RT-PCR pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2 aplicabile 

tuturor persoanelor din casetele A și B (conform celor de mai sus):  

- copiii cu vârsta mai mică sau egală de 12 ani; 

- persoanele aflate în tranzit, dacă părăsesc România în cel mult 24 de ore de la intrarea pe 

teritoriul ţării; 

- lucrătorii transfrontalieri care intră în România din Ungaria, Bulgaria, Serbia, Ucraina sau 

Republica Moldova, precum şi cetăţenii români angajaţi ai operatorilor economici din ţările 

menţionate, care la intrarea în ţară fac dovada raporturilor contractuale cu operatorii 

economici respectivi ; 

- elevii/studenţii cetăţeni cu domiciliul sau reşedinţa în afara României, care frecventează 

cursurile unor instituţii de învăţământ din România sau din afara ţării, fac naveta zilnic către 

acestea şi prezintă documente doveditoare, sau care au de susţinut examene de admitere ori 

pentru finalizarea studiilor sau care încep studiile în unităţi/instituţii de învăţământ de pe 

teritoriul ţării ori se deplasează pentru activităţi legate de începerea, organizarea, frecventarea 

sau finalizarea studiilor, precum şi însoţitorii acestora în situaţia în care sunt minori ; 

- persoanele predate autorităţilor române în baza Acordurilor de Readmisie, returnate în 

procedură accelerate. 

 

D. Excepții de la măsura carantinei pentru o perioadă de 14 zile fiind necesară prezentarea 

rezultatului negativ al unui test RT-PCR pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2 aplicabile 

persoanelor din casetele A și B (conform celor de mai sus):  

- persoanele care vin din zona galbenă, care nu prezintă la intrarea în ţară rezultatul negativ al 

unui test RT-PCR, pot ieşi din carantină, dacă efectuează oricând un test RT-PCR, iar 

rezultatul acestuia este negativ şi nu prezintă simptomatologie specifică. 

- persoanele care vin din zona roșie pot ieşi din carantină în a 11-a zi, dacă efectuează un test 

RT-PCR în a 8-a zi de carantină, iar rezultatul acestuia este negativ şi nu prezintă 

simptomatologie specifică. 

- cetăţenii străini şi apatrizi cu vârsta peste 12 ani care sosesc în România din ţările terţe 

(altele decât statele membre ale Uniunii Europene, ale Spaţiului Economic European sau 

Confederaţia Elveţiană), încadrate în zonă verde, zonă galbenă sau zonă roșie pot ieşi din 

carantină în a 11-a zi, dacă efectuează un test RT-PCR în a 8-a zi de carantină, iar rezultatul 

acestuia este negativ şi nu prezintă simptomatologie specifică. 
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E. Suspendarea carantinei și/sau ieșirea din carantină înainte de 14 zile a persoanelor care 

nu prezintă simptomatologie specifică COVID-19 

 

În vederea ieșirii din carantină, înainte de 14 zile, a persoanelor care sosesc pe teritoriul 

României din alte țări: 

1. Se face o programare pentru efectuarea testului RT-PCR la un laborator acreditat ; 

2. Se solicită aprobare de suspendare a carantinei, în data și în intervalul orar conform 

programării, de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) și de la Direcția de Sănătate 

Publică din județul în care este carantinată persoana solicitantă. În acest scop se transmit pe 

adresele de E-mail a celor două instituții următoarele: copie Carte/Document de Identitate și 

copie Decizie de carantinare sau numărul deciziei și data emiterii.  

3. Se așteaptă aprobarea ! 

4. După efectuarea testului RT-PCR se întoarce în carantină. 

5. După ce se primește rezultatul se transmit pe adresele de E-mail a celor două instituții 

următoarele: copie Carte/Document de Identitate, Copie Rezultat negativ test RT-PCR și 

copie Decizie de carantinare sau numărul deciziei și data emiterii și se solicită ieșirea din 

carantină (imediat după primirea aprobării pentru persoanele menționate în Caseta A care 

au venit din zonă galbenă) și în a 11-a zi de carantină pentru persoanele menționate în Caseta 

A care au venit din zonă roșie) și cetăţenii străini şi apatrizi menționați în Caseta B care 

sosesc în România din ţările terţe încadrate în zonă verde, zonă galbenă sau zonă roșie. 

Pentru persoanele carantinate în județul Sibiu, solicitările se fac pe adresele de E-mail: 

- Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) : cjcci@isusibiu.ro  

- Direcția de Sănătate Publică a Județului Sibiu : suspendari.carantina@dspsibiu.ro  

 

În vederea suspendării carantinei a persoanelor care au motive întemeiate : participarea la o 

înmormântare, prezentarea la un control medical, efectuarea unei analize sau investigații: 

1. Se solicită aprobare de suspendare a carantinei, în data și în intervalul orar conform 

motivației, de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) și de la Direcția de Sănătate 

Publică din județul în care este carantinată persoana solicitantă. În acest scop se transmit pe 

adresele de E-mail a celor două instituții următoarele: copie Carte/Document de Identitate, 

copie Decizie de carantinare sau numărul deciziei și data emiterii și copie document 

justificativ (ex. copie Certificat de Deces).  

2. Se așteaptă aprobarea și se iese din carantină în data și în intervalul orar conform aprobării. 

3. După rezolvare se întoarce în carantină. 

Pentru persoanele carantinate în județul Sibiu, solicitările se fac pe adresele de E-mail: 

- Inspectoratul pentru Situații de Urgență (ISU) : cjcci@isusibiu.ro  

- Direcția de Sănătate Publică a Județului Sibiu : suspendari.carantina@dspsibiu.ro  
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