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INFORMARE 

ACTE NORMATIVE ADOPTATE ÎN APLICAREA  

LEGISLAȚIEI PRIVIND INSTITUIREA STĂRII DE ALERTĂ 

 

10 septembrie 2021 

√ Ordinul nr. 5.150/2021 privind organizarea și desfășurarea admiterii în 

învățământul liceal pentru anul școlar 2022-2023, publicat în M.Of. nr. 869 in 10 septembrie 

2021 

→ se aprobă Calendarul admiterii în învățământul liceal pentru anul școlar 2022-2023. 

Calendarul se aplică pentru admiterea în toate unitățile de învățământ liceal de stat, precum 

și pentru admiterea în unitățile de învățământ liceal particular, autorizate să funcționeze 

provizoriu sau acreditate, care optează să organizeze și să desfășoare procesul de admitere 

conform prevederilor prezentului ordin. 

→ admiterea absolvenților clasei a VIII-a în învățământul liceal de stat pentru anul 

școlar 2022-2023 se desfășoară în conformitate cu Metodologia de organizare și desfășurare 

a admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2011-2012, aprobată prin Ordinul 

ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 4.802/2010 privind organizarea și 

desfășurarea admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2011-2012. Prevederile 

se aplică și pentru admiterea absolvenților clasei a VIII-a în unitățile de învățământ liceal 

particular, autorizate să funcționeze provizoriu sau acreditate,  care optează să organizeze și 

să desfășoare procesul de admitere conform prevederilor prezentului ordin. 

→ absolvenții clasei a VIII-a din serii anterioare care au participat la procesul de 

admitere în anii precedenți și au fost înmatriculați într-o unitate de învățământ, în 

învățământul liceal sau profesional, care s-au retras, au întrerupt studiile, au fost declarați 

repetenți sau doresc să se transfere de la învățământul profesional la învățământul liceal sau, 

în cadrul aceluiași tip de învățământ, de la o filieră/un domeniu de 

pregătire/specializare/calificare profesională la alta/altul, nu participă la procesul de admitere 

în învățământul liceal pentru anul școlar 2022-2023. Pentru continuarea studiilor de către 

acești absolvenți se aplică prevederile Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a 

unităților de învățământ preuniversitar, aprobat prin ordin al ministrului educației. 

→ absolvenții clasei a VIII-a din serii anterioare, care nu împlinesc 18 ani până la data 

începerii cursurilor anului școlar 2022-2023 și care au participat la procesul de admitere în anii 
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precedenți, dar nu au fost înmatriculați într-o unitate de învățământ pot participa la procesul 

de admitere în învățământul liceal pentru anul școlar 2022-2023. 

→ în procesul de admitere în învățământul liceal pentru anul școlar 2022-2023, 

ședințele/acțiunile de instruire cu părinții și elevii pentru prezentarea procedurilor de 

admitere și a planului de școlarizare, precum și cele pentru completarea opțiunilor în fișele de 

înscriere de către absolvenții clasei a VIII-a și de către părinții acestora pot fi realizate în 

unitatea de învățământ și prin mijloace electronice de comunicare (telefon, e-mail, 

videoconferință on-line etc.). Diriginții claselor a VIII-a au obligația de a informa și a oferi 

consultanță absolvenților clasei a VIII-a și părinților/reprezentanților legali ai acestora pe 

parcursul derulării acestor acțiuni. 

→ pentru admiterea în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2022-2023, 

inspectoratele școlare județene/Inspectoratul Școlar al Municipiului București alocă, pentru 

integrarea individuală a elevilor cu cerințe educaționale speciale (CES) proveniți din 

învățământul de masă și din învățământul special, locuri distincte în unitățile de învățământ 

de masă, peste numărul de locuri repartizat respectivelor unități de învățământ, în limita a 1-

2 locuri suplimentare la clasă, cu respectarea prevederilor legale privind constituirea 

formațiunilor de elevi. Informațiile referitoare la locurile distinct alocate în unitățile de 

învățământ de masă pentru candidații cu CES: condițiile de înscriere, data-limită de înscriere, 

liceele la care sunt alocate locurile respective etc. sunt cuprinse în broșura de admitere. 

→ recomandările scrise vizând apartenența la etnia rromă, respectiv copiile 

certificatelor de orientare școlară și profesională emise de centrul județean/al municipiului 

București de resurse și asistență educațională se depun, de către candidații care optează 

pentru admiterea pe locurile speciale pentru rromi, respectiv pe locurile distinct alocate în 

unitățile de învățământ de masă pentru candidații cu CES, la unitatea de învățământ din care 

provin candidații, în termenul precizat în Calendarul admiterii în învățământul liceal pentru 

anul școlar 2022-2023. Conform Calendarului admiterii în învățământul liceal pentru anul 

școlar 2022-2023, repartizarea absolvenților clasei a VIII-a în învățământul liceal de stat se face 

în două etape. La repartizarea computerizată, realizată în prima etapă de admitere, participă 

numai elevii care au susținut evaluarea națională. 

→ admiterea candidaților pe locurile speciale pentru rromi, respectiv pe locurile 

distinct alocate în unitățile de învățământ de masă pentru candidații cu CES se face 

computerizat, într-o sesiune distinctă, desfășurată înaintea etapei de repartizare 
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computerizată, conform Calendarului admiterii în învățământul liceal pentru anul școlar 2022-

2023. 

→  după repartizarea computerizată din prima etapă de admitere se rezolvă situațiile 

speciale prevăzute la art. 54 alin. (1) din Metodologia de organizare și desfășurare a admiterii 

în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2011-2012, aprobată prin Ordinul ministrului 

educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 4.802/2010 privind organizarea și desfășurarea 

admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2011-2012, respectându-se, în toate 

cazurile, criteriul referitor la media de admitere, fără a depăși numărul maxim de 30 de elevi 

la clasă. 

→ criteriul referitor la media de admitere, se referă la media de admitere a ultimului 

admis prin repartizare computerizată și se aplică în toate cazurile în care, în urma repartizării 

computerizate, s-au ocupat toate locurile alocate prin planul de școlarizare la 

specializarea/clasa respectivă, fără a lua în considerare locurile suplimentare special acordate 

pentru candidații rromi și pentru candidații cu CES. 

→ prin excepție de la prevederile art. 54 alin. (2) din Metodologia de organizare și 

desfășurare a admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2011-2012, aprobată 

prin Ordinul ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 4.802/2010 privind 

organizarea și desfășurarea admiterii în învățământul liceal de stat pentru anul școlar 2011-

2012, în perioada de rezolvare a situațiilor speciale, candidații gemeni/tripleți se pot 

redistribui de către comisiile de admitere județene/a municipiului București în clasa celui cu 

media mai mare sau invers fără raportarea la media ultimului admis la specializarea la care se 

solicită redistribuirea, la cererea părintelui/tutorelui/reprezentantului legal al elevului. În 

situația în care prin redistribuirea candidaților gemeni/tripleți se depășește numărul maxim 

de 30 de elevi la clasă, se aplică prevederile art. 63 alin. (3) din Legea educației naționale nr. 

1/2011, cu modificările și completările ulterioare. 

→ depunerea dosarelor de înscriere la unitățile de învățământ liceal la care au fost 

admiși candidații se realizează în perioada prevăzută în Calendarul admiterii în învățământul 

liceal pentru anul școlar 2022-2023. La depunerea dosarului de înscriere, cartea de identitate 

(dacă este cazul) și certificatul de naștere se depun în copie certificată în conformitate cu 

originalul de către angajatul unității de învățământ învestit cu astfel de competențe. 

→ candidații care au fost repartizați computerizat în prima etapă de admitere, dar nu 

și-au depus dosarele de înscriere în termen sau au renunțat, în scris, la locul ocupat și 
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candidații care nu au participat sau au participat la repartizarea computerizată în prima etapă 

de admitere, dar, din diferite motive, nu au fost repartizați computerizat se repartizează în a 

doua etapă de admitere în învățământul liceal, pentru candidații din seria curentă, precum și 

pentru cei din seriile anterioare care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului 

școlar 2022-2023. Repartizarea candidaților în a doua etapă de admitere în învățământul 

liceal, pentru candidații din seria curentă, precum și pentru cei din seriile anterioare care nu 

împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului școlar 2022-2023 se realizează de către 

comisia de admitere județeană/a municipiului București, în ordinea descrescătoare a mediilor 

de admitere, conform unei proceduri aprobate de aceasta, publicată pe site-ul inspectoratului 

școlar și comunicată unităților de învățământ. 

→ după repartizarea candidaților în prima etapă de admitere computerizată, după 

rezolvarea situațiilor speciale și după a doua etapă de admitere, se repartizează și absolvenții 

clasei a VIII-a care nu au susținut evaluarea națională și cărora nu li se poate calcula media de 

admitere. Repartizarea absolvenților clasei a VIII-a  se realizează de către comisia județeană 

de admitere/a municipiului București, în ordinea descrescătoare a mediilor de absolvire a 

claselor V-VIII. Repartizarea se face conform unei proceduri stabilite de către comisia de 

admitere județeană/a municipiului București, publicată pe site-ul inspectoratului școlar și 

comunicată unităților de învățământ. 

→ dacă după derularea celor două etape de admitere prevăzute în calendar se mai 

înregistrează solicitări ale candidaților din seria curentă, precum și ale candidaților din seriile 

anterioare care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului școlar 2022-2023 

de înscriere în clasa a IX-a din învățământul liceal de stat, inspectoratul școlar, prin comisia 

județeană de admitere/a municipiului București, repartizează acești candidați, în intervalul 22 

august 2022 - până la data începerii cursurilor anului școlar 2022-2023, în ordinea 

descrescătoare a mediilor de admitere, iar pentru absolvenții clasei a VIII-a care nu au susținut 

evaluarea națională, în ordinea descrescătoare a mediilor de absolvire a claselor V-VIII. 

→ Comisia națională de admitere poate elabora precizări, instrucțiuni sau proceduri, 

în vederea organizării și desfășurării admiterii în învățământul liceal pentru anul școlar 2022-

2023. 

→ candidații pot participa la repartizarea computerizată într-un singur județ. Înscrierea 

candidaților care doresc să participe la admiterea computerizată în alt județ se realizează la 

unitatea de învățământ din care provin candidații, conform unei proceduri elaborate de 
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Comisia națională de admitere. Comisia națională de admitere stabilește, prin procedură, și 

modalitățile de completare a opțiunilor și de transmitere a fișelor de înscriere, de înregistrare 

a datelor în baza de date și de comunicare a rezultatelor acestor candidați. 

→ probele de aptitudini organizate pentru admiterea în anul școlar 2022-2023 în 

liceele vocaționale se desfășoară în conformitate cu Metodologia de organizare și desfășurare 

și structura probelor de aptitudini pentru admiterea în liceele vocaționale. La profilurile 

artistic, sportiv, teologic, militar și pentru specializarea filologie de la liceul Waldorf, 

aprecierea probelor de aptitudini se face prin note. În cazul în care după comunicarea 

rezultatelor la liceele/clasele la care s-au susținut probe de aptitudini există candidați admiși 

care declară, în scris, că renunță la locul obținut pentru a participa la etapa de repartizare 

computerizată, pe locurile eliberate de aceștia pot fi admiși alți candidați care au susținut 

proba respectivă de aptitudini, în ordinea rezultatelor obținute la această probă. 

→ rezultatele obținute de candidați la probele de aptitudini și la probele de limbă 

modernă sau maternă sunt recunoscute în orice județ sau în municipiul București în care 

aceștia optează să se înscrie pentru repartizarea computerizată, indiferent de județul sau 

sectorul din municipiul București în care candidații au susținut probele respective. 

→ candidații care participă la admiterea în învățământul preuniversitar liceal militar 

sunt ierarhizați și repartizați computerizat, în limita cifrei de școlarizare aprobate pentru 

fiecare colegiu național militar, în ordinea strict descrescătoare a mediei finale de admitere și 

pe baza opțiunilor din fișa de înscriere specifică. În cazul în care după comunicarea rezultatelor 

la colegiile naționale militare există candidați admiși care declară, în scris, că renunță la locul 

obținut, pe locurile eliberate de aceștia pot fi admiși alți candidați care au promovat proba de 

verificare a cunoștințelor, în ordinea strict descrescătoare a mediei finale de admitere și în 

funcție de opțiunile exprimate în fișa de înscriere specifică. 

→ proba de verificare a cunoștințelor de limbă modernă pentru admiterea în anul 

școlar 2022-2023 în clasele a IX-a cu predare a unei limbi moderne în regim bilingv se 

organizează în conformitate cu Metodologia de organizare și desfășurare și structura probei 

de verificare a cunoștințelor de limbă modernă pentru admiterea în clasele a IX-a cu predare 

a unei limbi moderne în regim bilingv. Prin excepție, pentru grupele/clasele a IX-a cu predare 

a unei limbi moderne în regim bilingv pentru începători nu se organizează proba de verificare 

a cunoștințelor de limbă modernă pentru admiterea în clasele a IX-a cu predare a unei limbi 

moderne în regim bilingv. Comisiile de admitere județene/a municipiului București vor aloca 
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coduri distincte pentru clasele sau grupele cu predare a unei limbi moderne în regim bilingv 

pentru începători și vor menționa în broșura de admitere faptul că nu se susține probă de 

verificare a cunoștințelor de limbă modernă. Admiterea candidaților la clasele sau grupele cu 

predare a unei limbi moderne în regim bilingv pentru începători se face prin repartizare 

computerizată, în ordinea descrescătoare a mediilor de admitere și în funcție de opțiuni. 

→ candidații care, pe parcursul învățământului gimnazial, promovează examene cu 

recunoaștere internațională pentru certificarea competențelor lingvistice în limbi străine pot 

solicita recunoașterea și echivalarea rezultatelor obținute la aceste examene cu proba de 

verificare a cunoștințelor de limbă modernă pentru admiterea în clasele a IX-a cu predare a 

unei limbi moderne în regim bilingv. Recunoașterea și echivalarea rezultatelor obținute la 

aceste examene cu proba de verificare a cunoștințelor de limbă modernă pentru admiterea în 

clasele a IX-a cu predare a unei limbi moderne în regim bilingv se fac, la cerere, dacă certificatul 

obținut/diploma obținută validează un nivel de competență lingvistică egal sau superior 

nivelului A2, corespunzător Cadrului european comun de referință pentru limbi. În situații 

excepționale, în care se înregistrează întârzieri în eliberarea certificatului/diplomei de către 

instituția/organizația care administrează examenul, se poate recunoaște și echivala și 

adeverința eliberată de instituția/organizația respectivă, însoțită de fișa rezultatelor obținute. 

→ se recunosc și se echivalează numai rezultatele obținute pentru limbile moderne la 

examenele menționate în Lista examenelor cu recunoaștere internațională pentru certificarea 

competențelor lingvistice în limbi străine, care pot fi recunoscute și echivalate cu proba de 

evaluare a competențelor lingvistice într-o limbă de circulație internațională studiată pe 

parcursul învățământului liceal, din cadrul examenului de bacalaureat, aprobată prin Ordinul 

ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 5.219/2010, cu modificările 

ulterioare. De asemenea, se recunosc și se echivalează rezultatele obținute la examenele care 

conferă nivelul de competență lingvistică egal sau superior nivelului A2, organizate de 

instituțiile prevăzute în lista menționată, numai pentru limba modernă la care fiecare instituție 

are deja examene prevăzute în listă. 

→ candidații cărora li se recunosc și li se echivalează rezultatele obținute la examene 

cu recunoaștere internațională pentru certificarea competențelor lingvistice în limbi străine, 

conform prevederilor prezentului ordin, primesc nota 10 la proba de verificare a cunoștințelor 

de limbă modernă pentru admiterea în clasele a IX-a cu predare a unei limbi moderne în regim 

bilingv. 
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→ candidaților care, în clasa a VII-a/a VIII-a, au obținut premiul I, al II-lea, al III-lea sau 

mențiune la etapa națională a olimpiadei de limba modernă li se recunosc rezultatele obținute 

la olimpiadă, în baza diplomei emise de Ministerul Educației, și li se echivalează cu nota 10 la 

proba de verificare a cunoștințelor de limbă modernă pentru admiterea în clasele a IX-a cu 

predare a unei limbi moderne în regim bilingv, pentru limba modernă la care au obținut 

distincția respectivă. 

→candidaților care au promovat cel puțin una din clasele gimnaziale la o unitate de 

învățământ cu predare într-o limbă maternă pentru care se organizează clase cu predare în 

limba modernă în regim bilingv li se pot recunoaște, la cerere, rezultatele obținute la limba 

respectivă și li se echivalează cu nota 10 la proba de verificare a cunoștințelor de limbă 

modernă pentru admiterea în clasele a IX-a cu predare a limbii moderne în regim bilingv. 

Această prevedere se aplică și candidaților care au promovat cel puțin una din clasele 

gimnaziale la o unitate de învățământ din străinătate, având ca limbă de predare limba 

modernă pentru care se organizează clase cu predare în limba modernă în regim bilingv. 

Dovada studierii limbii respective la nivel de limbă de predare o constituie, după caz, foaia 

matricolă sau decizia de echivalare a studiilor parcurse în străinătate. 

→ candidații care au urmat cursurile gimnaziale în limba maternă și au susținut 

evaluarea națională la limba și literatura maternă respectivă pot opta pentru stabilirea mediei 

la evaluarea națională fără a lua în calcul rezultatul la proba de limbă și literatură maternă. În 

acest sens, părinții sau reprezentanții legali ai acestor candidați completează o declarație,  

semnată de părinte sau reprezentantul legal și de candidat, care însoțește fișa de înscriere în 

vederea repartizării computerizate și se depune la secretariatul unității de învățământ de 

proveniență în perioada prevăzută de calendar. Acești candidați, care au optat pentru 

stabilirea mediei la evaluarea națională fără a lua în calcul rezultatul la proba de limbă și 

literatură maternă, nu pot fi repartizați computerizat în învățământul liceal sau profesional în 

clase cu predare în limbile minorităților naționale. 

→ în a doua etapă de admitere în învățământul liceal, pentru candidații din seria 

curentă, precum și pentru cei din seriile anterioare care nu împlinesc 18 ani până la data 

începerii cursurilor anului școlar 2022-2023, părinții sau reprezentanții legali ai candidaților 

pot solicita, în scris, stabilirea mediei la evaluarea națională luând în calcul și rezultatul la 

proba de limbă și literatură maternă. 
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→ unitățile de învățământ liceal particular, autorizate să funcționeze provizoriu sau 

acreditate, pot opta să organizeze și să desfășoare procesul de admitere a absolvenților clasei 

a VIII-a, pe locurile pe care le-au alocat pentru admiterea în învățământul liceal, conform 

prevederilor prezentului ordin. 

→ la solicitarea unităților de învățământ liceal particular, autorizate să funcționeze 

provizoriu sau acreditate, care optează pentru organizarea și desfășurarea procesului de 

admitere a absolvenților clasei a VIII-a pe locurile pe care le-au alocat pentru admiterea în 

învățământul liceal, conform prevederilor prezentului ordin, inspectoratele școlare includ 

oferta de școlarizare în clasa a IX-a a acestora în aplicația informatică utilizată pentru 

repartizarea computerizată. Unitățile de învățământ liceal particular, autorizate să 

funcționeze provizoriu sau acreditate, care optează pentru organizarea și desfășurarea 

procesului de admitere a absolvenților clasei a VIII-a pe locurile pe care le-au alocat pentru 

admiterea în învățământul liceal, conform prevederilor prezentului ordin, au obligația de a 

transmite inspectoratului școlar, odată cu solicitarea menționată, toate informațiile necesare 

candidaților pentru admiterea în liceu, care trebuie să fie incluse în broșura de admitere, la 

care se vor adăuga și informațiile cu privire la taxa de școlarizare. Inspectoratele școlare includ 

în broșura de admitere toate informațiile menționate, precum și codurile de înscriere alocate 

fiecărei unități de învățământ. Codurile de înscriere, formate din 3 cifre, se alocă pentru 

fiecare unitate de învățământ liceal particular, pe filiere, profiluri, specializări/domenii de 

pregătire, limbă de predare (pentru clasele cu predare în limbile minorităților naționale). 

Pentru a evita confuziile și greșelile de completare a fișelor de înscriere, codurile pentru 

specializările de la aceste unități de învățământ liceal se vor alege dintr-un interval diferit de 

intervalul în care se află codurile pentru unitățile de învățământ liceal de stat: de exemplu, 

codurile pentru unitățile de învățământ de stat vor fi între 100 și 300, iar codurile pentru 

unitățile de învățământ particular între 400 și 500. 

→ admiterea în unitățile de învățământ liceal particulare, autorizate să funcționeze 

provizoriu sau acreditate, care nu au optat pentru organizarea și desfășurarea procesului de 

admitere conform prevederilor prezentului ordin se face în conformitate cu metodologia și 

calendarul stabilite de către fiecare unitate de învățământ, cu respectarea prevederilor legale 

în vigoare. La încheierea tuturor etapelor de admitere prevăzute în prezentul ordin, unitățile 

de învățământ liceal particular au obligația de a introduce în Sistemul informatic integrat al 
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învățământului din România (SIIIR) toți elevii înmatriculați în unitatea de învățământ, în clasa 

a IX-a. 

→ în etapele procesului de admitere în învățământul liceal pentru anul școlar 2022-

2023, care presupun comunicarea de rezultate, datele personale ale candidaților: numele, 

inițiala/inițialele tatălui și prenumele vor fi publicate în formă anonimizată (coduri 

individuale). 

→ informațiile ce conțin datele de identificare a elevilor și rezultatele obținute de 

aceștia în cadrul admiterii în învățământul liceal sunt: codul individual alocat candidatului, 

județul de proveniență, școala de proveniență, limba maternă, media de admitere, rezultatele 

aferente evaluărilor elevului, media de absolvire, unitatea de învățământ în care a fost 

repartizat, specializarea la care a fost repartizat. Aceste informații se afișează în format letric 

sau în format electronic la nivelul unităților de învățământ și al inspectoratelor școlare, dar și 

pe pagina de internet a Ministerului Educației. Ștergerea de pe pagina de internet a 

Ministerului Educației și a unităților de învățământ/inspectoratelor școlare a informațiilor 

menționate se realizează după împlinirea termenului de 2 ani de la data afișării. Afișarea în 

format letric la avizierul unităților de învățământ/inspectoratelor școlare a acestor informații 

se realizează pe o perioadă de o lună de la data afișării. Regulamentul (UE) 2016/679 al 

Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice 

în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor 

date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) se 

aplică în mod corespunzător. 

→ la data intrării în vigoare a prezentului ordin, orice alte prevederi contrare se abrogă. 

→ Direcția generală învățământ preuniversitar, Direcția generală minorități și relația 

cu Parlamentul, Direcția generală infrastructură, inspectoratele școlare județene/al 

municipiului București și unitățile de învățământ duc la îndeplinire prevederile prezentului 

ordin. 

 

√ Hotărârea nr. 69/2021 privind aprobarea Listei cu clasificarea țărilor/teritoriilor în 

funcție de rata de incidență cumulată, publicată în M.Of. nr. 871 din 10 septembrie 2021 

→ se aprobă Lista cu clasificarea țărilor/teritoriilor în funcție de rata de incidență 

cumulată, prevăzută în anexa care face parte integrantă din Hotărâre, în vederea stabilirii 
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persoanelor care sosesc în România din acestea și cu privire la care se instituie măsura 

carantinei. 

→ Lista cu clasificarea țărilor/teritoriilor în funcție de rata de incidență cumulată 

intră în vigoare începând cu data de 12 septembrie 2021, ora 00:00. 

→ 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. 

 

ANEXĂ 
LISTA 

cu clasificarea țărilor/teritoriilor în funcție de rata de incidență cumulată 
Stat/Teritoriu Rata de incidență cumulată la 1.000 

locuitori* 
 Zona roșie 
 Polinezia Franceză  22,7 
 Mongolia  14,0 
 Israel  14,0 
 Muntenegru  13,1 
 Georgia  12,8 
 Kosovo  12,4 
 Guam  10,7 
 Saint Lucia  10,4 
 Cuba  9,2 
 Malaysia  9,0 
 Saint Maarten  8,8 
 Anguilla  8,7 
 Bermuda  8,4 
 Saint Kitts și Nevis  7,7 
 Aruba  7,5 
 Marea Britanie**  7,1 
 Statele Unite ale Americii  6,8 
 Costa Rica  6,4 
 Suriname  5,9 
 Insula Man  5,7 
 Seychelles  5,6 
 Iran  5,5 
 Serbia  5,4 
 Macedonia de Nord  5,4 
 Palestina  5,4 
 Azerbaidjan  5,1 
 Fiji  4,8 
 Irlanda  4,3 
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 Brunei Darussalam  4,3 
 Elveția  4,2 
 Dominica  4,2 
 Albania  4,1 
 Insulele Virgine ale Statelor Unite  4,1 
 Kazahstan  4,1 
 Antigua și Barbuda  3,9 
 Grecia  3,8 
 Maldive  3,7 
 Estonia  3,7 
 Botswana  3,6 
 Turcia  3,6 
 Belize  3,6 
 Slovenia  3,5 
 Cipru  3,4 
 Norvegia  3,4 
 Sri Lanka  3,4 
 Puerto Rico  3,3 
 Thailanda  3,3 
 Jersey  3,3 
 Eswatini  3,2 
 Franța  3,2 
 Lituania  3,2 
 Jamaica  3,1 
 Guernsey  3,0 
 Bulgaria  3,0 
 Africa de Sud**  2,2 
 Brazilia**  1,5 
 Nepal**  0,7 
 India**  0,4 
 Zona galbenă 
 Curaçao  2,9 
 Mauritius  2,9 
 Liban  2,9 
 Libia  2,9 
 Liechtenstein  2,8 
 Grenada  2,8 
 Tunisia  2,8 
 Bonaire, Saint Eustatius și Saba  2,8 
 Guyana  2,8 
 Monaco  2,7 
 Guatemala  2,7 
 Barbados  2,6 
 Portugalia  2,6 
 Timorul de Est  2,6 
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 Armenia  2,5 
 Islanda  2,4 
 Belgia  2,4 
 Insulele Virgine Britanice  2,4 
 Belarus  2,3 
 Irak  2,3 
 Bosnia și Herțegovina  2,3 
 Austria  2,3 
 Japonia  2,2 
 Insulele Turks și Caicos  2,2 
 Filipine  2,2 
 Bahamas  2,2 
 Capul Verde  2,1 
 Spania  2,0 
 Maroc  2,0 
 Olanda  2,0 
 Croația  2,0 
 Danemarca  1,9 
 Trinidad și Tobago  1,9 
 Vietnam  1,8 
 Federația Rusă  1,8 
 Luxemburg  1,8 
 Letonia  1,8 
 San Marino  1,7 
 Germania  1,7 
 Panama  1,7 
 Argentina  1,6 
 Montserrat  1,6 
 Mexic  1,6 
 Zona verde 
 Gibraltar  1,5 
 Finlanda  1,5 
 Italia  1,5 
 Emiratele Arabe Unite  1,4 
 Republica Moldova  1,4 
 Malta  1,4 
 Honduras  1,3 
 Suedia  1,3 
 Canada  1,3 
 Iordania  1,2 
 Qatar  0,9 
 Andorra  0,9 
 România  0,8 
 Bahrain  0,8 
 Groenlanda  0,8 
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 Myanmar  0,8 
 Insulele Cayman  0,7 
 Australia  0,7 
 Namibia  0,7 
 Sao Tome și Principe  0,6 
 Rwanda  0,5 
 El Salvador  0,5 
 Laos  0,5 
 Mauritania  0,5 
 Venezuela  0,5 
 Indonezia  0,5 
 Kuweit  0,5 
 Columbia  0,5 
 Coreea de Sud  0,5 
 Ucraina  0,5 
 Slovacia  0,5 
 Saint Vincent și Grenadine  0,5 
 Insulele Feroe  0,5 
 Benin  0,5 
 Uruguay  0,5 
 Kârgâzstan  0,4 
 Cambodgia  0,4 
 Republica Dominicană  0,4 
 Peru  0,4 
 Bolivia  0,4 
 Chile  0,4 
 Singapore  0,4 
 Togo  0,3 
 Bangladesh  0,3 
 Uzbekistan  0,3 
 Cehia  0,3 
 Ungaria  0,3 
 Insulele Falkland (Malvine)  0,3 
 Ecuador  0,3 
 Oman  0,3 
 Pakistan  0,3 
 Gabon  0,2 
 Kenia  0,2 
 Guineea Ecuatorială  0,2 
 Mozambic  0,2 
 Etiopia  0,2 
 Noua Zeelandă  0,2 
 Ghana  0,2 
 Zimbabwe  0,2 
 Guineea Bissau  0,2 
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 Nicaragua  0,2 
 Paraguay  0,2 
 Algeria  0,1 
 Zambia  0,1 
 Burundi  0,1 
 Gambia  0,1 
 Arabia Saudită  0,1 
 Guineea  0,1 
 Tadjikistan  0,1 
 Polonia  0,1 
 Coasta de Fildeș  0,1 
 Siria  0,1 
 Camerun  0,1 
 Djibouti  0,1 
 Angola  0,1 
 Malawi  0,1 
 Senegal  0,1 
 Somalia  0,1 
 Nigeria  0,0 
 Liberia  0,0 
 Uganda  0,0 
 Afghanistan  0,0 
 Yemen  0,0 
 Haiti  0,0 
 Congo  0,0 
 Bhutan  0,0 
 Mali  0,0 
 Eritreea  0,0 
 Lesotho  0,0 
 Sudan  0,0 
 Burkina Faso  0,0 
 Niger  0,0 
 Taiwan  0,0 
 Sierra Leone  0,0 
 Madagascar  0,0 
 Tanzania  0,0 
 Comore  0,0 
 Republica Democrată Congo  0,0 
 Egipt  0,0 
 Papua Noua Guinee  0,0 
 Republica Centrafricană  0,0 
 Wallis și Futuna  0,0 
 Insulele Mariane de Nord  0,0 
 Ciad  0,0 
 Sudanul de Sud  0,0 
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 Republica Populară Chineză  0,0 
 Vatican  0,0 
 Insulele Marshall  0,0 
 Micronezia  0,0 
 Noua Caledonie  0,0 
 Insulele Solomon  0,0 
 Vanuatu  0,0 
 Sahara de Vest  0,0 

 
* (date publicate de ECDC joi, 9 septembrie 2021 pentru perioada 23 august 2021 – 5 

septembrie 2021) 
** urmare a detecției circulației în populația umană a unor variante de virus SARS-CoV-

2 cu transmitere mai ridicată 
 
 
√ Ordinul nr. 7.467/2021 privind instituirea carantinei zonale pentru comunele 

Bătarci, Bixad, Cămărzana, Călinești-Oaș, Gherța Mică, Târșolț și Turț, județul Satu Mare, 

publicat în M.Of. nr. 872 din 10  septembrie 2021 

→ se instituie măsura de carantină zonală, începând cu data de 12.09.2021, ora 00,00, 

pentru o perioadă de 14 zile, până în data de 25.09.2021, ora 23,59, pentru comunele Bătarci, 

Bixad, Cămărzana, Călinești-Oaș, Gherța Mică, Târșolț și Turț, județul Satu Mare. 


