
1 
 

INFORMARE 

ACTE NORMATIVE ADOPTATE ÎN APLICAREA  

LEGISLAȚIEI PRIVIND INSTITUIREA STĂRII DE ALERTĂ 

 

2 iulie 2021 

√ Hotărârea nr. 43/2021 privind aprobarea listei țărilor/teritoriilor de risc 

epidemiologic ridicat, criteriile pe baza cărora se stabilesc acestea, precum și a regulilor de 

aplicare a măsurii carantinei asupra persoanelor care sosesc din acestea în România, 

publicată în M.Of. nr. 658 din 2 iulie 2021 

→ se aprobă lista și clasificarea țărilor/teritoriilor de risc epidemiologic ridicat în 

vederea stabilirii persoanelor asupra cărora se instituie măsura carantinei de 14 zile cu privire 

la cei care sosesc în România din acestea, prevăzută în anexa la prezenta hotărâre. 

→ criteriul pe baza căruia se stabilește încadrarea țărilor/teritoriilor de risc 

epidemiologic ridicat este reprezentat de rata cumulată de incidență a cazurilor noi de 

îmbolnăvire din ultimele 14 zile raportată la 1.000 de locuitori. Pe baza criteriului, Institutul 

Național de Sănătate Publică, în temeiul indicatorilor publicați de Centrul European de 

Prevenire și Control al Bolilor (ECDC), actualizează săptămânal și propune Comitetului Național 

pentru Situații de Urgență aprobarea clasificării țărilor/teritoriilor pentru care se instituie 

măsura carantinei asupra persoanelor care sosesc în România din acestea. Clasificarea se 

publică pe site-ul www.insp.gov.ro. 

→ clasificarea țărilor/teritoriilor de risc epidemiologic, în funcție de rata de incidență 

cumulată la 14 zile, se realizează în 3 categorii astfel: 

a) zona verde - unde rata cumulată de incidență a cazurilor noi de îmbolnăvire din 

ultimele 14 zile raportată la 1.000 de locuitori este mai mică sau egală cu 1,5; 

b) zona galbenă - unde rata cumulată de incidență a cazurilor noi de îmbolnăvire din 

ultimele 14 zile raportată la 1.000 de locuitori este cuprinsă între 1,5 și 3; 

c) zona roșie - unde rata cumulată de incidență a cazurilor noi de îmbolnăvire din 

ultimele 14 zile raportată la 1.000 de locuitori este mai mare sau egală cu 3. 

→ încadrarea din zona galbenă sau verde în zona roșie, precum și încadrarea din zona 

verde în zona galbenă intră în vigoare la 24 de ore de la data publicării în Monitorul Oficial al 

României, Partea I, a hotărârii Comitetului Național pentru Situații de Urgență prin care este 

aprobată lista țărilor/teritoriilor de risc epidemiologic. 
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→ încadrarea din zona roșie în zona verde sau galbenă, precum și încadrarea din zona 

galbenă în zona verde intră în vigoare de la data publicării în Monitorul Oficial al României, 

Partea I, a hotărârii Comitetului Național pentru Situații de Urgență prin care este aprobată 

lista țărilor/teritoriilor de risc epidemiologic. 

→ în funcție de încadrarea țărilor/teritoriilor de risc epidemiologic, la intrarea 

persoanelor pe teritoriul României se aplică următoarele măsuri: 

a) pentru persoanele care sosesc pe teritoriul României din zona verde nu se instituie 

măsura carantinei; 

b) pentru persoanele care sosesc pe teritoriul României din zonele galben și roșu se 

instituie măsura carantinei la domiciliu, la locația declarată sau spațiul special destinat pentru 

o perioadă de 14 zile. 

→ prin excepție, pentru cetățenii străini și apatrizi, definiți potrivit Ordonanței de 

urgență a Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare, care sosesc în România din țările terțe (altele decât 

statele membre ale Uniunii Europene, ale Spațiului Economic European sau Confederația 

Elvețiană), se instituie măsura carantinei pentru o perioadă de 14 zile indiferent de zona în 

care este încadrată țara din care sosesc, cu următoarele excepții: 

a) persoanele vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile 

de la finalizarea schemei complete de vaccinare până la intrarea în România; 

b) persoanele care rămân pe teritoriul național pentru o perioadă mai mică de 3 zile 

(72 de ore) și prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul 

SARSCoV-2, efectuat cu cel mult 72 de ore înaintea îmbarcării (pentru cei care călătoresc cu 

mijloace de transport în comun) sau intrării pe teritoriul național (pentru cei care călătoresc 

cu mijloace proprii). În situația în care persoanele nu părăsesc teritoriul național în cele 3 zile 

(72 de ore), cu informarea direcției de sănătate publică din județul în care locuiesc sau în care 

au adresa declarată la intrarea în țară, vor fi carantinate pentru o perioadă de 14 zile, începând 

cu cea de-a patra zi ulterioară intrării pe teritoriul României; 

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

ultimele 180 de zile anterioare intrării în țară, pentru care au trecut cel puțin 14 zile de la data 

confirmării până la data intrării în țară; 

d) copiii cu vârsta mai mică sau egală de 3 ani, fără a fi necesară prezentarea 

rezultatului negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2; 
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e) copiii cu vârsta mai mare de 3 ani și mai mică de 16 ani, dacă prezintă rezultatul 

negativ al unui test RT-PCR pentru infecția 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 național (pentru cei care călătoresc cu mijloace proprii); 

f) persoanele aflate în tranzit, dacă părăsesc România în cel mult 24 de ore de la 

intrarea pe teritoriul tării; 

g) lucrătorii transfrontalieri care intră în România din Ungaria, Bulgaria, Serbia, Ucraina 

sau Republica Moldova, precum și cetățenii români angajați ai operatorilor economici din 

țările menționate, care la intrarea în țară fac dovada raporturilor contractuale cu operatorii 

economici respectivi; 

h) elevii/studenții cetățeni cu domiciliul sau reședința în afara României, care 

frecventează cursurile unor instituții de învățământ din România sau din afara țării, fac naveta 

zilnic către acestea și prezintă documente doveditoare, sau care au de susținut examene de 

admitere ori pentru finalizarea studiilor sau care încep studiile în unități/instituții de 

învățământ de pe teritoriul țării ori se deplasează pentru activități legate de începerea, 

organizarea, frecventarea sau finalizarea studiilor, precum și însoțitorii acestora în situația în 

care sunt minori; 

i) persoanele predate autorităților române în baza acordurilor de readmisie, returnate 

în procedură accelerată. 

→ pentru cetățenii străini și apatrizi, definiți potrivit Ordonanței de urgență a 

Guvernului nr. 194/2002 privind regimul străinilor în România, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare, care sosesc în România din statele membre ale Uniunii Europene, ale 

Spațiului Economic European sau Confederația Elvețiană se instituie măsura carantinei în 

condițiile alin. (1). 

→ sunt exceptate de la măsura carantinei instituită cu privire la persoanele care sosesc 

din țările/teritoriile de risc epidemiologic ridicat – zona galbenă - următoarele categorii care 

nu prezintă simptome asociate COVID-19, cu respectarea prevederilor legale în vigoare privind 

utilizarea materialelor individuale de protecție împotriva COVID19: 

a) persoanele vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile 

de la finalizarea schemei complete de vaccinare până la intrarea în România; 

b) persoanele care prezintă rezultatul negativ al unui test RTPCR pentru infecția cu 

virusul SARS-CoV-2, efectuat cu cel mult 72 de ore înaintea îmbarcării (pentru cei care 
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călătoresc cu mijloace de transport în comun) sau intrării pe teritoriul național (pentru cei care 

călătoresc cu mijloace proprii); 

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

ultimele 180 de zile anterioare intrării în țară, pentru care au trecut cel puțin 14 zile de la data 

confirmării până la data intrării în țară; 

d) copiii cu vârsta mai mică sau egală de 3 ani, fără a fi necesară prezentarea 

rezultatului negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2; 

e) copiii cu vârsta mai mare de 3 ani și mai mică de 16 ani, dacă prezintă rezultatul 

negativ al unui test RT-PCR pentru infecția 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 național (pentru cei care călătoresc cu mijloace proprii); 

f) persoanele aflate în tranzit, dacă părăsesc România în cel mult 24 de ore de la 

intrarea pe teritoriul tării; 

g) lucrătorii transfrontalieri care intră în România din Ungaria, Bulgaria, Serbia, Ucraina 

sau Republica Moldova, precum și cetățenii români angajați ai operatorilor economici din 

țările menționate, care la intrarea în țară fac dovada raporturilor contractuale cu operatorii 

economici respectivi; 

h) elevii/studenții, cetățeni români sau cetățenii cu domiciliul sau reședința în afara 

României, care frecventează cursurile unor instituții de învățământ din România sau din afara 

țării, fac naveta zilnic către acestea și prezintă documente doveditoare, sau care au de susținut 

examene de admitere ori pentru finalizarea studiilor sau care încep studiile în unități/instituții 

de învățământ de pe teritoriul țării ori se deplasează pentru activități legate de începerea, 

organizarea, frecventarea sau finalizarea studiilor, precum și însoțitorii acestora în situația în 

care sunt minori; 

i) persoanele predate autorităților române în baza acordurilor de readmisie, returnate 

în procedură accelerată. 

→ sunt exceptate de la măsura carantinei instituită cu privire la persoanele care sosesc 

din țările/teritoriile de risc epidemiologic ridicat – zona roșie - următoarele categorii care nu 

prezintă simptome asociate COVID-19, cu respectarea prevederilor legale în vigoare privind 

utilizarea materialelor individuale de protecție împotriva COVID19: 

a) persoanele vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile 

de la finalizarea schemei complete de vaccinare până la intrarea în România; 
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b) persoanele care au fost confirmate pozitiv pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 în 

ultimele 180 de zile anterioare intrării în țară, pentru care au trecut cel puțin 14 zile de la data 

confirmării până la data intrării în țară; 

c) persoanele care rămân pe teritoriul național pentru o perioadă mai mică de 3 zile 

(72 de ore) și prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul 

SARSCoV-2, efectuat cu cel mult 72 de ore înaintea îmbarcării (pentru cei care călătoresc cu 

mijloace de transport în comun) sau intrării pe teritoriul național (pentru cei care călătoresc 

cu mijloace proprii). În situația în care persoanele nu părăsesc teritoriul național în cele 3 zile 

(72 de ore), cu informarea direcției de sănătate publică din județul în care locuiesc sau în care 

au adresa declarată la intrarea în țară, vor fi carantinate pentru o perioadă de 14 zile, începând 

cu cea de-a patra zi ulterioară intrării pe teritoriul României; 

d) copiii cu vârsta mai mică sau egală cu 3 ani, fără a fi necesară prezentarea 

rezultatului negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2; 

e) copiii cu vârsta mai mare de 3 ani și mai mică de 16 ani, dacă prezintă rezultatul 

negativ al unui test RT-PCR pentru infecția 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 național (pentru cei care călătoresc cu mijloace proprii); 

f) lucrătorii transfrontalieri care intră în România din Ungaria, Bulgaria, Serbia, Ucraina 

sau Republica Moldova, precum și cetățenii români angajați ai operatorilor economici din 

țările menționate, care la intrarea în țară fac dovada raporturilor contractuale cu operatorii 

economici respectivi; 

g) elevii/studenții, cetățeni români sau cetățeni cu domiciliul sau reședința în afara 

României, care frecventează cursurile unor instituții de învățământ din România sau din afara 

țării, fac naveta zilnic către acestea și prezintă documente doveditoare, sau care au de susținut 

examene de admitere ori pentru finalizarea studiilor sau care încep studiile în unități/instituții 

de învățământ de pe teritoriul țării ori se deplasează pentru activități legate de începerea, 

organizarea, frecventarea sau finalizarea studiilor, precum și însoțitorii acestora în situația în 

care sunt minori; 

h) persoanele aflate în tranzit, dacă părăsesc România în cel mult 24 de ore de la 

intrarea pe teritoriul tării; 

i) persoanele predate autorităților române în baza acordurilor de readmisie, returnate 

în procedură accelerată. 
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→ exceptarea de la măsura carantinei instituită cu privire la persoanele contact direct 

ale unei persoane confirmate se aplică pentru persoanele vaccinate împotriva virusului 

SARSCoV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare 

până la data contactului direct. 

→ exceptarea de la măsura carantinei instituită cu privire la persoanele contact direct 

ale unei persoane confirmate se aplică și pentru persoanele care au fost confirmate pozitiv 

pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 în ultimele 180 de zile anterioare contactului, pentru 

care au trecut cel puțin 14 zile de la data confirmării până la data contactului. 

→ dovada administrării vaccinului, inclusiv data finalizării schemei complete de 

vaccinare, necesară pentru aplicarea excepțiilor prevăzute în prezenta hotărâre, se realizează 

prin intermediul certificatului digital al UE privind COVID sau al documentului emis de unitatea 

sanitară care l-a administrat din România sau din afara țării și prezentat în limba țării unde a 

fost administrat vaccinul și în limba engleză. 

→ dovada confirmării pozitive pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2, necesară în 

vederea aplicării excepțiilor prevăzute în prezenta hotărâre, se realizează prin intermediul 

certificatului digital al UE privind COVID sau al testului RT-PCR pozitiv la data diagnosticului 

emis de autoritatea competentă din România sau din afara țării și prezentat în limba țării unde 

a fost efectuat testul și în limba engleză. 

→ dovada testării pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2, necesară în vederea aplicării 

excepțiilor prevăzute în prezenta hotărâre, se realizează prin intermediul certificatului digital 

al UE privind COVID sau prin rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecția 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 național (pentru cei care călătoresc 

cu mijloace proprii) și prezentat în limba țării unde a fost efectuat testul și în limba engleză. 

→ persoanele care sosesc în țară din zona galbenă, dacă nu prezintă la intrarea în țară 

rezultatul negativ al unui test RT-PCR, pot ieși din carantină, dacă efectuează un test RT-PCR, 

iar rezultatul acestuia este negativ și nu prezintă simptomatologie specifică. 

→ persoanele care intră în țară din zona roșie pot ieși din carantină după a 10-a zi, dacă 

efectuează un test RT-PCR în a 8-a zi de carantină, iar rezultatul acestuia este negativ și nu 

prezintă simptomatologie specifică. 

→ pentru situații deosebite care vizează participarea la evenimente familiale legate de 

naștere, căsătorie sau deces, deplasări pentru intervenții/tratamente medicale în cazuri care 
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nu suportă amânare cum ar fi afecțiuni oncologice, insuficiență renală cronică în program de 

hemodializă, fără a se limita la acestea, preschimbare documente de identitate, părăsirea țării, 

prezentarea la centrul de vaccinare conform programării în vederea vaccinării ș.a., poate fi 

analizată suspendarea temporară a măsurii de carantină, pe baza documentelor justificative. 

→ analiza situațiilor deosebite este realizată la nivelul centrelor județene de 

coordonare și conducere a intervenției și cazurile considerate ca justificate pot face obiectul 

suspendării temporare a măsurii de carantină, prin decizie cu caracter individual, emisă de 

direcția de sănătate publică. 

→ în decizia de suspendare se va menționa, în mod obligatoriu, intervalul de timp 

pentru care aceasta se aplică și măsurile de prevenire a răspândirii noului coronavirus 

SARSCoV-2. 

→ pentru persoanele care sosesc pe teritoriul României din Marea Britanie, Brazilia, 

Nepal, Africa de Sud și India se aplică doar următoarele excepții de la măsura carantinei: 

a) persoanele vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 și pentru care au trecut 10 zile 

de la finalizarea schemei complete de vaccinare până la intrarea în România; 

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

ultimele 180 de zile anterioare intrării în țară și pentru care au trecut cel puțin 14 zile de la 

data confirmării până la data intrării în țară; 

c) copiii cu vârsta mai mică sau egală cu 3 ani, fără a fi necesară prezentarea 

rezultatului negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2; 

d) copiii cu vârsta mai mare de 3 ani și mai mică de 16 ani, dacă prezintă rezultatul 

negativ al unui test RT-PCR pentru infecția 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 național (pentru cei care călătoresc cu mijloace proprii). 

→ începând cu data de 2 iulie 2021, se abrogă Hotărârea Comitetului Național pentru 

Situații de Urgență nr. 28/2021*), cu modificările și completările ulterioare. 

*) Hotărârea Comitetului Național pentru Situații de Urgență nr. 28/2021 nu a fost 

publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I. 

→ Hotărârea se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și se comunică 

tuturor componentelor Sistemului Național de Management al Situațiilor de Urgență, pentru 

punere în aplicare prin ordine și acte administrative ale conducătorilor acestora. 
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ANEXĂ 
LISTA cu clasificarea țărilor/teritoriilor în funcție de rata de incidență cumulată, 

conform Hotărârii nr. 43 din 1 iulie 2021 a Comitetului Național pentru Situații de Urgență 
 

Stat/Zona/Teritoriu Rata de incidență cumulată  la 1.000 de locuitori* 
Zona roșie 

Seychelles 22,0 
Mongolia 9,6 
Namibia 8,5 
Uruguay 8,2 
Columbia 8,0 
Argentina 6,2 

Oman 5,8 
Maldive 5,6 
Kuweit 5,5 

Brazilia** 4,7 
Suriname 4,7 

Saint Kitts și Nevis 4,5 
Costa Rica 4,1 

Bahrain 3,8 
Paraguay 3,7 

Chile 3,6 
Botswana 3,4 

Tunisia 3,3 
Africa de Sud** 3,1 

Panama 3,0 
Marea Britanie** 2,3 

Nepal** 0,9 
India** 0,6 

Zona galbenă 
Fiji 2,9 

Emiratele Arabe Unite 2,9 
Trinidad și Tobago 2,5 

Georgia 2,4 
Malaysia 2,4 

Cuba 2,3 
Bolivia 2,2 

Sint Maarten 2,1 
Zambia 2,0 
Guyana 1,9 

Cipru 1,8 
Irak 1,8 

Federația Rusă 1,7 
Kârgâzstan 1,7 
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Portugalia 1,7 
Insulele Virgine Britanice 1,7 

Iran 1,6 
Jersey 1,6 

  
Stat/Zona/Teritoriu Rata de incidență cumulată  la 1.000 de locuitori* 

Zona verde 
Capul Verde 1,4 

Insulele Virgine ale Statelor Unite 1,4 
Sri Lanka 1,4 

Peru 1,4 
Republica Dominicană 1,3 

Honduras 1,3 
Monaco 1,2 

Guatemala 1,1 
Spania 1,1 
Belarus 1,1 

Kazahstan 1,0 
Bonaire, Saint Eustatius și Saba 1,0 

Gibraltar 1,0 
Ecuador 0,9 
Andorra 0,9 
Turcia 0,9 
Irlanda 0,9 

Bahamas 0,9 
Filipine 0,8 
Qatar 0,7 

Iordania 0,7 
Thailanda 0,7 
Indonezia 0,7 
Rwanda 0,6 

Venezuela 0,6 
Afghanistan 0,6 

Letonia 0,6 
Saint Vincent și Grenadine 0,6 

Olanda 0,6 
Grecia 0,6 

Cambodgia 0,6 
Guam 0,6 

Saint Lucia 0,5 
Danemarca 0,5 

Belgia 0,5 
Timorul de Est 0,5 

Norvegia 0,5 
Statele Unite ale Americii 0,5 
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Libia 0,5 
Arabia Saudită 0,5 

El Salvador 0,5 
Aruba 0,5 

* Date publicate de ECDC joi, 1 iulie 2021, pentru perioada 14-27 iunie 2021. 
** Ca urmare a detecției circulației în populația umană a unor variante de virus SARS-CoV-2 cu 
transmitere mai ridicată. 

Stat/Zona/Teritoriu Rata de incidență cumulată  la 1.000 de locuitori* 
Zimbabwe 0,4 

Belize 0,4 
Uganda 0,4 
Suedia 0,4 
Franța 0,4 

Palestina 0,4 
Muntenegru 0,4 

Mexic 0,4 
Slovenia 0,4 
Armenia 0,4 

Bangladesh 0,4 
Estonia 0,3 
Bhutan 0,3 
Eritreea 0,3 
Lituania 0,3 

Insulele Feroe 0,3 
Luxemburg 0,3 

Croația 0,3 
Insulele Cayman 0,3 

Liban 0,3 
Canada 0,3 
Eswatini 0,3 
Liberia 0,2 

Jamaica 0,2 
Curaçao 0,2 

Puerto Rico 0,2 
Liechtenstein 0,2 

Serbia 0,2 
Elveția 0,2 
Ucraina 0,2 

Italia 0,2 
Slovacia 0,2 

Polinezia Franceză 0,2 
Cehia 0,2 

Japonia 0,2 
Finlanda 0,2 
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Republica Moldova 0,2 
Maroc 0,2 
Haiti 0,2 

Bermuda 0,2 
Uzbekistan 0,2 

Bulgaria 0,2 
Mauritius 0,2 

Stat/Zona/Teritoriu Rata de incidență cumulată  la 1.000 de locuitori* 
Austria 0,2 

Guernsey 0,2 
Israel 0,2 

Lesotho 0,1 
Barbados 0,1 
Myanmar 0,1 

Sierra Leone 0,1 
Mauritania 0,1 

Algeria 0,1 
Gabon 0,1 
Congo 0,1 

Germania 0,1 
Ungaria 0,1 

Bosnia și Herțegovina 0,1 
Coreea de Sud 0,1 

Polonia 0,1 
Azerbaidjan 0,1 

Macedonia de Nord 0,1 
Groenlanda 0,1 

Egipt 0,1 
Kenya 0,1 

Republica Democrată Congo 0,1 
Islanda 0,1 

Guineea Ecuatorială 0,1 
Comore 0,1 

Mozambic 0,1 
Kosovo 0,1 
Taiwan 0,1 

Pakistan 0,1 
Malawi 0,1 
Angola 0,1 
Malta 0,1 

San Marino 0,1 
Dominica 0,1 
Senegal 0,1 
Vietnam 0,1 
România 0,0 
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Singapore 0,0 
Nicaragua 0,0 
Burundi 0,0 
Djibouti 0,0 
Ghana 0,0 
Togo 0,0 

Stat/Zona/Teritoriu Rata de incidență cumulată  la 1.000 de locuitori* 
Gambia 0,0 

Guineea Bissau 0,0 
Brunei Darussalam 0,0 

Albania 0,0 
Laos 0,0 

Madagascar 0,0 
Australia 0,0 
Grenada 0,0 

Sudan 0,0 
Benin 0,0 
Mali 0,0 

Nigeria 0,0 
Yemen 0,0 
Niger 0,0 

Burkina Faso 0,0 
Insulele Turks și Caicos 0,0 

Papua Noua Guinee 0,0 
Noua Zeelandă 0,0 

Somalia 0,0 
Republica Centrafricană 0,0 

Wallis și Futuna 0,0 
Insula Man 0,0 

Sao Tome și Principe 0,0 
Stat/Zona/Teritoriu Rata de incidență cumulată  la 1.000 de locuitori* 

Camerun 0,0 
Antigua și Barbuda 0,0 

Insulele Mariane de Nord 0,0 
Etiopia 0,0 

Ciad 0,0 
Anguilla 0,0 

Siria 0,0 
Tadjikistan 0,0 

Guineea 0,0 
Coasta de Fildeș 0,0 
Sudanul de Sud 0,0 

Republica Populară Chineză 0,0 
Insulele Falkland (Malvine) 0,0 

Vatican 0,0 
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Insulele Marshall 0,0 
Micronezia 0,0 
Montserrat 0,0 

Noua Caledonie 0,0 
Insulele Solomon 0,0 

Tanzania 0,0 
Vanuatu 0,0 

Sahara de Vest 0,0 
 

√ Ordinul nr. 1.114/2021 privind modificarea și completarea Ordinului ministrului 

sănătății nr. 1.829/2020 pentru aprobarea fluxului informațional utilizat în raportarea 

datelor referitoare la infecția cu virusul SARS-CoV-2, publicat în M.Of. nr. 659 din 2 iulie 2021 

→ Ordinul ministrului sănătății nr. 1.829/2020 pentru aprobarea fluxului informațional 

utilizat în raportarea datelor referitoare la infecția cu virusul SARS-CoV-2, publicat în M.Of. nr. 

997 din 28 octombrie 2020, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se 

completează după cum urmează: 

1. la art. 5, alin. (3) se modifică și va avea următorul cuprins: 

(3) Rezultatele validate din buletinul de analiză se completează în formularul electronic 

«Raport medical» generat de aplicația informatică Corona Forms, conform modelului prevăzut 

în anexa nr. 3 la prezentul ordin în funcție de tipul de testare. Modelul «Raport medical» 

indicat anterior este utilizat în scopul monitorizării pacienților și asigurării serviciilor medicale 

necesare. Buletinul de analiză, în original, se arhivează la laboratorul care a prelucrat probele. 

2. la art. 5, după alin. (6) se introduc alin. (7)-(11), cu următorul cuprins: 

(7) Unitățile care efectuează testarea RT-PCR standard vor include obligatoriu în 

buletinul de analiză următoarele informații: 

a) dacă cea mai mică valoare a Ct pentru una dintre țintele genice specifice pentru 

SARS-CoV-2 este <30 sau ≥30 (în cazul sistemelor de detecție RT-PCR care permit aflarea 

valorilor Ct); 

b) limita de detecție a metodei folosite (în cazul în care este precizată în prospectul 

kitului sau în urma determinărilor de laborator); 

c) ora prelevării probei. 

(8) Unitățile care efectuează testarea RT-PCR specific de variantă: 

a) au obligația încărcării rezultatelor în Corona Forms în maximum 24 de ore de la 

primirea probei; 
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b) vor include în buletinul de analiză variabilele (tip mutație), spre exemplu: N501Y, 

E484K, deIHV69/70, L452R, oricare altele sau denumirea variantei. Este permisă selectarea 

mai multor variante. 

(9) Unitățile care efectuează secvențiere au obligația încărcării rezultatelor în Corona 

Forms în ziua validării rezultatelor, dar nu mai târziu de 7 zile de la primirea probei. 

(10) Unitățile care efectuează testarea rapidă antigenică vor include obligatoriu în 

buletinul de analiză detalii privind denumirea comercială, producătorul testului utilizat și ora 

prelevării probei. 

(11) Toate unitățile care efectuează testarea rapidă antigenică au obligația raportării 

imediate a rezultatelor testelor. 

3. la art. 11, alin. (3) se modifică și va avea următorul cuprins: 

(3) Unitățile sanitare au obligația raportării deceselor COVID-19 în baza definiției de 

caz către direcția de sănătate publică de domiciliu sau către direcția de sănătate publică unde 

a avut loc infectarea, dacă aceasta diferă de cea de domiciliu, în termen de maximum 24 de 

ore de la eliberarea certificatului constatator al decesului, document ce va fi transmis prin fax 

sau e-mail. 

4. la art. 11, după alin. (3) se introduc alin. (4) și (5), cu următorul cuprins: 

(4) La fiecare 14 zile, direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București 

au obligația să comunice numărul de decese COVID-19 introduse în ultimele 14 zile în Corona 

Forms din numărul total de decese raportate către unitățile sanitare care le-au raportat 

conform alin. (3). 

(5) În situația constatării unor diferențe între raportările prevăzute la alin. (3) și (4), 

unitățile sanitare sesizează în termen de 3 zile lucrătoare Institutul Național de Sănătate 

Publică - Centrul Național de Supraveghere și Control al Bolilor Transmisibile (INSP-CNSCBT). 

În termen de 5 zile lucrătoare INSP-CNSCBT verifică sesizarea și comunică concluziile direcțiilor 

de sănătate publică competente. 

→ Anexa nr. 1 se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 1 la prezentul ordin. 

→ Anexa nr. 3 se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 2 la prezentul ordin. 

→ Anexa nr. 4 se modifică și se înlocuiește cu anexa nr. 3 la prezentul ordin. 
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Anexa nr. 1 (Anexa nr. 1 la Ordinul nr. 1.829/2020) 
 

Formularul de însoțire a probei recoltate 
 
Tip investigație solicitată: 
[ ] detecție SARS-CoV-2 prin RT-PCR standard 
[ ] RT-PCR specific de variantă 
[ ] secvențiere 
Solicitant probă (DSP1/spital/laborator/SAJ, SABIF/UPU/CPU/SMURD/centru de 
dializă/cluburi sportive/altele)....................................................................................... 
Către laboratorul ............................................................ 
Probă la cerere [ ] Probă conform metodologiei INSP [ ] 
Nume: ................................................................ 
Prenume: ........................................................... 
Adresa de rezidență: ..............................., localitatea .............................,  
județul .............................. 
Adresa de domiciliu: ................................, localitatea ............................,  
județul .............................. 
CNP: I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I 
Vârsta: .......................................................... 
Sex .............................................................. 
Nr. telefon mobil: ........................................... 
Adresa de e-mail: ......................................... 
Personal medico-sanitar: 
– Medic 
– Asistent 
– Ambulanțier 
– Infirmier 
– Altele 
Data vaccinării: Doza I .............................................. Doza II .................................................... 
Cycle threshold (Ct) .......... (cea mai mică valoare obținută pentru una dintre țintele genice 
specifice; pentru probele la care se solicită secvențiere - obligatoriu sub 30) 
Data recoltării probei: ............................................ 
Ora recoltării probei: ............................................. 
Tipul probei prelevate: 
– exsudat nazal/exsudat faringian 
– aspirat traheo-bronșic 
– fragmente necroptice de pulmon 
Data trimiterii probei către laborator: .............. 
Recoltat/Întocmit: ................................ 
FORMULARUL SE VA COMPLETA CU MAJUSCULE. 
Persoana testată are obligația comunicării datelor personale corecte și va fi informată că 
aceste date vor fi utilizate pentru transmiterea rezultatelor. Persoana care completează 
datele în prezentul formular își asumă corectitudinea introducerii corecte a datelor. 
^1 Inclusiv centrele rezidențiale. 
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Anexa nr. 2 (Anexa nr. 3 la Ordinul nr. 1.829/2020) 
Raport medical pentru rezultatul testului RT-PCR standard 

MINISTERUL SĂNĂTĂȚII 
Document generat de Corona Forms 

 
RAPORT MEDICAL 

Stimată/Stimate doamnă/domn, 
În conformitate cu datele introduse în aplicația electronică Corona Forms de către 
laboratorul.................................................. pentru: 
Nume: ................................................................... 
Prenume: .............................................................., 
CNP .................................., cu adresa de domiciliu ..................., număr de telefon 
............................ 
• Rezultatul testului RT-PCR standard pentru virusul SARS-CoV-2, cu data recoltării probei 
...../.../....., validat pe data de ...../...../.....,este:  
[ ] pozitiv: Valoare* Ct pentru ținta genică specifică SARS-CoV-2 [ ] <30 [ ] ≥30 
[ ] negativ [ ] neconcludent** [ ] invalid**. 
Limita de detecție a testului ................................... 
Acest document poate fi utilizat de către medicul de familie și/sau orice unitate sanitară. 
Buletinul de analiză original se poate elibera la cerere de către laboratorul care a efectuat 
analiza probei. 
* Cea mai mică valoare obținută pentru una dintre țintele genice specifice 
** Pentru neconcludent și invalid este necesară retestarea dumneavoastră. 
 

Raport medical pentru rezultatul testului antigenic rapid 
MINISTERUL SĂNĂTĂȚII 

Document generat de Corona Forms 
 

RAPORT MEDICAL 
Stimată/Stimate doamnă/domn, 
În conformitate cu datele introduse în aplicația electronică Corona Forms de către 
laboratorul..................................................................... pentru: 
Nume: ................................................................... 
Prenume: .............................................................., 
CNP .................................., cu adresa de domiciliu ..................., număr de telefon 
............................ 
• Rezultatul testului antigenic rapid pentru virusul SARS-CoV-2, efectuat pe data 
......../......./......., este:  
[ ] pozitiv [ ] negativ [ ] invalid 
Numele testului ....................... Producătorul ........................... 
Acest document poate fi utilizat de către medicul de familie și/sau orice unitate sanitară. 
Buletinul de analiză original se poate elibera la cerere de către laboratorul care a efectuat 
analiza probei. 
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Raport medical pentru rezultatul testului RT-PCR specific de variantă 
MINISTERUL SĂNĂTĂȚII 

Document generat de Corona Forms 
RAPORT MEDICAL 

Stimată/Stimate doamnă/domn, 
În conformitate cu datele introduse în aplicația electronică Corona Forms de către 
laboratorul.................................................................................................................................
................. pentru: 
Nume: ............................................................... 
Prenume: .........................................................., 
CNP .................................., cu adresa de domiciliu ..................., numărul de telefon 
............................ 
• Rezultatul testului RT-PCR specific de variantă pentru virusul SARS-CoV-2, cu data recoltării 
probei ...../.../....., validat pe data de ...../...../....., este: 
• [ ] pozitiv pentru: mutația(ile).................................................sau varianta ............ 
[ ] negativ 
[ ] neconcludent 
*Acest document poate fi utilizat de către medicul de familie și/sau orice unitate sanitară. 
Buletinul de analiză original se poate elibera la cerere de către laboratorul care a efectuat 
analiza probei. 
* Pentru neconcludent este necesară retestarea dumneavoastră. 

 
Raport medical pentru rezultatul secvențierii 

MINISTERUL SĂNĂTĂȚII 
Document generat de Corona Forms 

RAPORT MEDICAL 
 
Stimată/Stimate doamnă/domn, 
În conformitate cu datele introduse în aplicația electronică Corona Forms de către 
laboratorul.................................................................................................................................
................. pentru: 
Nume: ................................................................... 
Prenume: .............................................................., 
CNP .................................., cu adresa de domiciliu ..................., număr de telefon 
............................ 
• Rezultatul secvențierii pentru virusul SARS-CoV-2, cu data recoltării probei ...../.../....., 
validat pe data ...../...../....., este pozitiv pentru linia genetică ...........................  
Acest document poate fi utilizat de către medicul de familie și/sau orice unitate sanitară. 
Buletinul de analiză original se poate elibera la cerere de către laboratorul care a efectuat 
analiza probei. 
 
Anexa nr. 3 (Anexa nr. 4 la Ordinul nr. 1.829/2020) 
Spital/Laborator/SAJ, SABIF/Cabinet medical/Unitate de îngrijire/Unitate închisă 
............................................ 
 

Macheta pentru raportarea la DSP a rezultatelor testelor rapide antigenice 
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Rezultatdata_recoltării
Ora 
recoltăriidata_rezultatuluitip_probăproba_dispusăcnpnumeprenume

e-
mail cod_județ solicitant_probăpersonal_medical nr_telefon

Denumire 
test 

Producător 
testi                 

 

Macheta va fi încărcată în format .csv în aplicația Corona Forms 

 

 
i  
 

√ Ordinul nr. 1.120/2021 privind modificarea și completarea anexei nr. 2 la Ordinul 

ministrului sănătății nr. 1.033/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de 

constituire, păstrare și utilizare a Rezervei Ministerului Sănătății și a Nomenclatorului de 

medicamente, seruri, vaccinuri, dezinfectante, insecticide, dispozitive medicale și alte 

materiale specifice, publicat în M.Of. nr. 659 din 2 iulie 2021 

 → Anexa nr. 2 „Nomenclatorul de medicamente, seruri, vaccinuri, dezinfectante, 

insecticide, dispozitive medicale și alte materiale specifice“ la Ordinul ministrului sănătății 

nr. 1.033/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de constituire, păstrare și utilizare 

a Rezervei Ministerului Sănătății și a Nomenclatorului de medicamente, seruri, vaccinuri, 

dezinfectante, insecticide, dispozitive medicale și alte materiale specifice, publicat în M.Of. nr. 

423 din 16 iunie 2011, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se 

completează după cum urmează: 

1. punctul 1731 se modifică și va avea următorul cuprins: 

1731 COMIRNATY Vaccin de tip ARNm COVID-19 
(cu nucleozide modificate) conc. pentru disp. inj.   
  1 fl. * 6 doze 2.000.000 
2. după punctul 1731 se introduc punctele 1732-1734, cu următorul cuprins: 

1732 SPIKEVAX Vaccin de tip ARNm COVID-19 
(cu nucleozide modificate) disp. inj.   
  1 fl. *10 doze 2.000.000 
1733 Vaccin COVID-19 (ChAdOx1-S [recombinant]) 
  susp. inj.   
  1 fl. *10 doze 2.000.000“ 
1734 COVID-19 Vaccine Janssen(Ad26.COV2-S [recombinant]) 
  susp. inj.   
  1 fl. *5 doze 2.000.000 

 

→ Direcțiile de specialitate din cadrul Ministerului Sănătății, direcțiile de sănătate 

publică județene și a municipiului București, precum și unitățile depozitare vor duce la 

îndeplinire prevederile Ordin. 


