INFORMARE
ACTE NORMATIVE ADOPTATE ÎN APLICAREA
LEGISLAȚIEI PRIVIND INSTITUIREA STĂRII DE ALERTĂ
7 ianuarie 2022
√ Hotărârea nr. 2/2022 privind procedura de aprobare a listei cu încadrarea
țărilor/teritoriilor în zonele de risc epidemiologic, criteriilor pe baza cărora se stabilește
încadrarea acestora și a regulilor de aplicare a măsurii carantinei asupra persoanelor,
precum și aprobarea Listei cu clasificarea țărilor/teritoriilor în funcție de rata de incidență
cumulată, publicată în M.Of. nr. 24 din 7 ianuarie 2022
Art. 1. Se instituie măsura carantinei pentru persoanele care sosesc în România din
țările/teritoriile de risc epidemiologic, precum și pentru contacții direcți ai persoanelor
confirmate pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2, cu o durată de:
a) 10 zile pentru persoanele nevaccinate sau care nu se află în perioada cuprinsă între
a 11-a și a 180-a zi de la data confirmării pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2;
b) 5 zile pentru persoanele vaccinate și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea
schemei de vaccinare, precum și pentru persoanele care au fost confirmate pentru infecția cu
virusul SARS-CoV-2 în perioada cuprinsă între a 11-a și a 180-a zi anterioare datei intrării în
țară sau contactului cu persoana infectată.
Art. 2. (1) Criteriul pe baza căruia se realizează încadrarea țărilor/teritoriilor în zone de
risc epidemiologic este reprezentat de rata cumulată de incidență a cazurilor noi de
îmbolnăvire din ultimele 14 zile raportată la 1.000 de locuitori.
(2) Pe baza criteriului prevăzut la alin. (1), Institutul Național de Sănătate Publică, în
temeiul indicatorilor publicați de European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC),
actualizează săptămânal și propune Comitetului Național pentru Situații de Urgență aprobarea
clasificării țărilor/teritoriilor în zone de risc epidemiologic.
(3) Clasificarea țărilor/teritoriilor în zone de risc epidemiologic se realizează în funcție
de rata de incidență cumulată la 14 zile, după cum urmează:
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;
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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.
(4) Clasificarea prevăzută la alin. (3) se aprobă prin hotărâre a Comitetului Național
pentru Situații de Urgență și se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, precum și pe
site-ul www.insp.gov.ro.
Art. 3. Sunt exceptate de la măsura carantinei prevăzute la art. 1 persoanele care
sosesc pe teritoriul României din statele membre ale Uniunii Europene, ale Spațiului Economic
European sau Confederația Elvețiană, după cum urmează:
a) persoanele care vin din state încadrate în zona verde sau galbenă și prezintă dovada
vaccinării, dovada confirmării pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 în ultimele 180 de zile
anterioare intrării în țară și pentru care au trecut cel puțin 10 zile de la data confirmării până
la data intrării în țară ori dovada testării negative RT-PCR pentru COVID-19 efectuate 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);
b) persoanele care sosesc din state încadrate în zona roșie și prezintă dovada vaccinării,
dovada confirmării pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 în ultimele 180 de zile anterioare
intrării în țară și pentru care au trecut cel puțin 10 zile de la data confirmării până la data
intrării în țară;
c) copiii cu vârsta mai mică sau egală de 12 ani;
d) copiii cu vârsta mai mare de 12 ani și mai mică de 16 ani, indiferent de încadrarea
țării în zona de risc, 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);
e) persoanele nevaccinate ori persoanele care nu au fost confirmate pentru infecția cu
virusul SARS-CoV-2 în ultimele 180 de zile anterioare intrării în țară, care sosesc din zona roșie
și rămân pe teritoriul național pentru o perioadă mai mică de 3 zile (72 de ore), 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). În
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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;
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 sau Bulgaria, 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 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;
i) membrii delegațiilor sportive, precum și artiștii și stafful acestora nevaccinați ori care
nu au fost confirmați pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 în ultimele 180 de zile anterioare
intrării în țară, care sosesc din zona roșie pentru participarea la competiții sportive, respectiv
evenimente culturale, artistice sau de divertisment, organizate pe teritoriul național, dacă
prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu 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
participă doar la activități în cadrul competițiilor sau, după caz, evenimentelor menționate;
j) conducătorii autovehiculelor cu capacitatea maximă autorizată mai mare de 2,4 tone
care asigură transportul de marfă;
k) persoanele predate autorităților române în baza acordurilor de readmisie, returnate
în procedură accelerată;
l) membrii misiunilor diplomatice, oficiilor consulare, ai altor reprezentanțe
diplomatice acreditate la București și posesori de pașapoarte diplomatice, pe bază de
reciprocitate, personalul asimilat personalului diplomatic, membrii Corpului diplomatic și
consular al României și posesorii de pașapoarte diplomatice și de serviciu, nevaccinați ori care
nu au fost confirmați pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 în ultimele 180 de zile anterioare
intrării în țară, care sosesc din zona roșie și prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR
pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 efectuat cu cel mult 72 de ore înaintea îmbarcării
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(pentru cei care călătoresc cu mijloace de transport în comun) sau intrării pe teritoriul național
(pentru cei care călătoresc cu mijloace proprii);
m) elevii/studenții, cetățeni români sau cetățeni cu domiciliul sau reședința în afara
României, 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, dacă prezintă rezultatul negativ al unui test
RT-PCR pentru infecția cu 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 prezintă documente doveditoare;
n) piloții de aeronave și personalul navigant al acestora, precum și mecanicii de
locomotivă și personalul feroviar;
o) conducătorii autovehiculelor prevăzute cu mai mult de 9 locuri pe scaune, inclusiv
locul conducătorului, care asigură transport de persoane, dacă fac dovada vaccinării cu
schemă completă și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea acesteia ori dovada
confirmării pentru infecția cu virusul SARSCoV-2 în ultimele 180 de zile anterioare intrării în
țară sau prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu SARS-CoV-2 efectuat
cu cel mult 72 de ore înaintea intrării pe teritoriul național, iar deplasarea se realizează doar
în scop profesional;
p) personalul navigant care debarcă de la bordul navelor de navigație interioară,
precum și de la bordul navelor și elicopterelor de transport persoane sau de suport evacuare
medicală, precum și de la bordul celor care operează în zona economică exclusivă a României,
care arborează pavilion român sau pavilion străin, dar aflat în managementul unui operator
român, într-un port românesc, cu condiția asigurării echipamentelor individuale de protecție
împotriva COVID-19;
q) personalul navigant maritim român care se repatriază prin orice mijloc de transport
și cel care efectuează schimbul de echipaj la bordurile navelor aflate în porturile românești,
indiferent de pavilionul pe care îl arborează la intrarea în țară, precum și la
îmbarcarea/debarcarea de pe navă;
r) personalul tehnic care lucrează pe platformele fixe și mobile de extracție petrol și
gaze în zona exclusivă economică a României.
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Art. 4. Sunt exceptate de la măsura carantinei prevăzute la art. 1 persoanele care
sosesc pe teritoriul României din statele terțe, indiferent de încadrarea acestora în zona de
risc epidemiologic, după cum urmează:
a) persoanele care sosesc din statele terțe, indiferent de încadrarea acestora în zona
de risc epidemiologic, și prezintă dovada vaccinării sau dovada confirmării pentru infecția cu
virusul SARS-CoV-2 în ultimele 180 de zile anterioare intrării în țară și pentru care au trecut cel
puțin 10 zile de la data confirmării până la data intrării în țară, însoțite de rezultatul negativ al
unui test RT-PCR pentru COVID-19 efectuat cu cel mult 48 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);
b) copiii cu vârsta mai mică sau egală cu 12 ani;
c) copiii cu vârsta mai mare de 12 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 48 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);
d) persoanele nevaccinate ori persoanele care nu au fost confirmate pentru infecția cu
virusul SARS-CoV-2 în ultimele 180 de zile anterioare intrării în țară, care rămân pe teritoriul
național pentru o perioadă mai mică de 3 zile (72 de ore), dacă prezintă rezultatul negativ al
unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 efectuat cu cel mult 48 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;
e) persoanele aflate în tranzit, dacă părăsesc România în cel mult 24 de ore de la
intrarea pe teritoriul țării;
f) lucrătorii transfrontalieri care intră în România din 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;
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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;
h) membrii delegațiilor sportive, precum și artiștii și stafful acestora care sunt
nevaccinați ori care nu au fost confirmați pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 în ultimele 180
de zile anterioare intrării în țară, care sosesc pentru participarea la competiții sportive,
respectiv evenimente culturale, artistice sau de divertisment, organizate pe teritoriul național,
dacă prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu SARS-CoV-2 efectuat cu
cel mult 48 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
participă doar la activități în cadrul competițiilor sau, după caz, evenimentelor menționate;
i) conducătorii autovehiculelor cu capacitatea maximă autorizată mai mare de 2,4 tone
care asigură transportul de marfă;
j) persoanele predate autorităților române în baza acordurilor de readmisie, returnate
în procedură accelerată;
k) membrii misiunilor diplomatice, oficiilor consulare, ai altor reprezentanțe
diplomatice acreditate la București și posesori de pașapoarte diplomatice, pe bază de
reciprocitate, personalul asimilat personalului diplomatic, membrii Corpului diplomatic și
consular al României și posesorii de pașapoarte diplomatice și de serviciu, nevaccinați ori care
nu au fost confirmați pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 în ultimele 180 de zile anterioare
intrării în țară, care sosesc din statele terțe, indiferent de încadrarea acestora în zona de risc,
și prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 efectuat
cu cel mult 48 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);
l) elevii/studenții, cetățeni români sau cetățeni cu domiciliul sau reședința în afara
României, 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, dacă prezintă rezultatul negativ al unui test
RT-PCR pentru infecția cu SARS-CoV-2 efectuat cu cel mult 48 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 prezintă documente doveditoare;
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m) angajații sistemului național de apărare, ordine publică și securitate națională care
se întorc în România de la activități desfășurate în interes profesional în afara țării și sunt
vaccinați ori au fost confirmați pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 în ultimele 180 de zile
anterioare intrării în țară;
n) piloții de aeronave și personalul navigant al acestora, precum și mecanicii de
locomotivă și personalul feroviar;
o) conducătorii autovehiculelor prevăzute cu mai mult de 9 locuri pe scaune, inclusiv
locul conducătorului, care asigură transport de persoane, dacă fac dovada vaccinării cu
schemă completă și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea acesteia ori dovada
confirmării pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 în ultimele 180 de zile anterioare intrării în
țară sau prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu SARS-CoV-2 efectuat
cu cel mult 48 de ore înaintea intrării pe teritoriul național, iar deplasarea se realizează doar
în scop profesional;
p) personalul navigant care debarcă de la bordul navelor de navigație interioară,
precum și de la bordul navelor și elicopterelor de transport persoane sau de suport evacuare
medicală, precum și de la bordul celor care operează în zona economică exclusivă a României,
care arborează pavilion român sau pavilion străin, dar aflat în managementul unui operator
român, într-un port românesc, cu condiția asigurării echipamentelor individuale de protecție
împotriva COVID-19;
q) personalul navigant maritim român care se repatriază prin orice mijloc de transport
și cel care efectuează schimbul de echipaj la bordurile navelor aflate în porturile românești,
indiferent de pavilionul pe care îl arborează, la intrarea în țară, precum și la
îmbarcarea/debarcarea de pe navă;
r) personalul tehnic care lucrează pe platformele fixe și mobile de extracție petrol și
gaze in zona economică exclusivă a României.
Art. 5. (1) 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 Uniunii Europene privind COVID-19 sau, în cazul
persoanelor fizice provenite din state ale căror autorități nu emit certificate digitale ale Uniunii
Europene privind COVID-19 sau documente compatibile cu aceste certificate, dovada se
realizează prin intermediul unui document, pe suport hârtie sau în format electronic, care să
ateste vaccinarea, prezentat în limba țării unde a fost administrat vaccinul și în limba engleză.
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(2) Dovada confirmării pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2, necesară în vederea
aplicării excepțiilor prevăzute în prezenta hotărâre, se realizează prin intermediul certificatului
digital al Uniunii Europene privind COVID-19 sau, în cazul persoanelor fizice provenite din state
ale căror autorități nu emit certificate digitale ale Uniunii Europene privind COVID-19 sau
documente compatibile cu aceste certificate, dovada se realizează prin intermediul unui
document, pe suport hârtie sau în format electronic, care să ateste rezultatul pozitiv al testului
RT-PCR, prezentat în limba țării unde a fost administrat vaccinul și în limba engleză.
(3) 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 Uniunii Europene privind COVID-19 sau, în cazul persoanelor fizice provenite din state ale
căror autorități nu emit certificate digitale ale Uniunii Europene privind COVID-19 sau
documente compatibile cu aceste certificate, dovada se realizează prin intermediul unui
document, pe suport hârtie sau în format electronic, care să ateste rezultatul negativ al unui
test RT-PCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 efectuat cu cel mult 48/72 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.
Art. 6. (1) Pentru situații deosebite care vizează participarea la evenimente familiale
legate de naștere, căsătorie sau deces, deplasări pentru intervenții/tratamente medicale în
cazuri care 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.
(2) Analiza situațiilor prevăzute la alin. (1) este realizată la nivelul centrelor județene
de coordonare și conducere a intervenției, iar cazurile considerate ca justificate pot face
obiectul suspendării temporare a măsurii de carantină, prin decizie cu caracter individual
emisă de direcția de sănătate publică.
(3) În decizia de suspendare se vor menționa, în mod obligatoriu, intervalul de timp
pentru care aceasta se aplică și măsurile de prevenire a răspândirii noului coronavirus SARSCoV-2.
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Art. 7. (1) Se aprobă Lista cu clasificarea țărilor/teritoriilor în funcție de rata de
incidență cumulată, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, în
vederea stabilirii persoanelor care sosesc în România din acestea și cu privire la care se
instituie măsura carantinei.
(2) Lista prevăzută la alin. (1) intră în vigoare începând cu data de 9.01.2022, ora 00,00.
Art. 8. (1) Prezenta hotărâre intră în vigoare începând cu data de 9.01.2022, ora 00,00.
(2) La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Comitetului Național
pentru Situații de Urgență 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 Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 658 din 2 iulie 2021, cu modificările și
completările ulterioare, se abrogă.
Art. 9. Durata carantinei instituite prin decizii emise anterior intrării în vigoare a
prezentei hotărâri se reduce conform termenelor prevăzute la art. 1.
Art. 10. Prezenta hotărâre 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
Aruba
48,4
Andorra
45,2
Insula Man
41,1
San Marino
38,5
Puerto Rico
37,5
Guernsey
35,2
Danemarca
33,5
Insulele Feroe
33,4
Gibraltar
32,8
Curaçao
31,4
Cipru
29,2
Islanda
27,9
Marea Britanie**
27,5
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Jersey
Insulele Virgine ale Statelor Unite
Malta
Franța
Elveția
Grecia
Spania
Irlanda
Monaco
Portugalia
Muntenegru
Sint Maarten
Bonaire, Saint Eustatius și Saba
Groenlanda
Liechtenstein
Luxemburg
Insulele Mariane de Nord
Statele Unite ale Americii
Italia
Seychelles
Croația
Olanda
Belgia
Insulele Cayman
Insulele Turks și Caicos
Australia
Capul Verde
Norvegia
Slovenia
Finlanda
Suedia
Saint Kitts și Nevis
Botswana**
Estonia
Bermuda
Lituania
Argentina
Slovacia
Cehia
Georgia
Canada
Barbados
Insulele Virgine Britanice
Anguilla
Belize

27,2
25,0
24,4
24,4
23,4
22,8
22,8
22,4
22,1
20,1
19,6
18,6
18,2
16,9
14,5
13,3
13,2
12,9
12,7
11,4
11,4
10,7
10,7
10,6
10,0
9,8
9,0
8,9
8,8
8,5
8,5
8,5
8,4
8,1
8,1
7,7
7,6
7,3
7,1
7,1
6,8
6,7
6,0
5,5
5,4
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Eswatini**
Letonia
Trinidad și Tobago
Israel
Germania
Turcia
Liban
Polonia
Austria
Namibia**
Maldive
Panama
Saint Lucia
Ungaria
Uruguay
Bulgaria
Africa de Sud**
Iordania
Zambia**
Lesotho**
Zimbabwe**
Mozambic**
Malawi**
Angola**
Brazilia**
India**
Nepal**

5,4
5,2
5,1
5,0
4,8
4,8
4,7
4,4
4,3
4,0
3,9
3,6
3,5
3,5
3,5
3,4
2,7
2,5
2,3
2,0
1,5
1,0
0,6
0,5
0,2
0,1
0,1
Zona galbenă

Serbia
Bahrain
Fiji
Comore
Emiratele Arabe Unite
Vietnam
Federația Rusă
Bosnia și Herțegovina
Macedonia de Nord
Saint Vincent și Grenadine
Qatar
Mauritius
Laos
Montserrat
Albania
Dominica
Guam

2,9
2,8
2,6
2,6
2,6
2,5
2,3
2,2
2,1
2,1
2,0
1,9
1,8
1,8
1,8
1,8
1,8
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Belarus
Columbia

1,7
1,6
Zona verde

Ucraina
Malaysia
Coreea de Sud
Bolivia
Jamaica
Republica Moldova
Libia
Noua Caledonie
Republica Dominicană
Peru
Guyana
Bahamas
Kuweit
Chile
Rwanda
Ecuador
Palestina
Singapore
România
Azerbaidjan
Kenia
Sao Tome și Principe
Tunisia
Thailanda
Antigua și Barbuda
Togo
Mongolia
Ghana
Suriname
Mauritania
Armenia
Burundi
Grenada
Kazahstan
Mexic
Maroc
Etiopia
Coasta de Fildeș
Costa Rica
Sri Lanka
Congo
Uganda

1,5
1,4
1,4
1,4
1,3
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,2
1,1
1,0
1,0
0,9
0,9
0,8
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,7
0,6
0,6
0,6
0,5
0,5
0,5
0,5
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
0,4
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Iran
Arabia Saudită
Cuba
Guatemala
Madagascar
Oman
Noua Zeelandă
Sudanul de Sud
Brunei Darussalam
Kosovo
Djibouti
Paraguay
Mali
Palau
Irak
Polinezia Franceză
Kârgâzstan
Egipt
Republica Democrată Congo
Filipine
Guineea Ecuatorială
Camerun
Liberia
Nigeria
Senegal
Sierra Leone
Venezuela
El Salvador
Algeria
Uzbekistan
Myanmar
Tanzania
Guineea
Tadjikistan
Gambia Honduras
Burkina Faso
Gabon
Sudan
Somalia
Pakistan
Bangladesh
Nicaragua
Taiwan
Afghanistan
Haiti

0,3
0,3
0,3
0,3
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,2
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
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Niger
Bhutan
Benin
Yemen
Insulele Falkland (Malvine)
Siria
Eritreea
Vanuatu
Samoa
Papua Noua Guinee
Guineea Bissau
Cambodgia
Japonia
Timorul de Est
Indonezia
Republica Centrafricană
Wallis și Futuna
Ciad
Tonga
Republica Populară Chineză
Vatican
Insulele Marshall
Micronezia
Insulele Solomon
Sahara de Vest

0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

* (date publicate de ECDC joi, 6 ianuarie 2022 pentru perioada 20 decembrie 2021 – 2
ianuarie 2022)
** urmare a detecției circulației în populația umană a unor variante de virus SARS-CoV2 cu transmitere mai ridicată
√ Ordinul nr. 30/1/2022 privind instituirea obligativității purtării măștii de protecție,
a triajului epidemiologic și dezinfectarea obligatorie a mâinilor pentru prevenirea
contaminării cu virusul SARS-CoV-2 pe durata stării de alertă, publicat în M.Of. nr. 25 din 7
ianuarie 2022
Art. 1. (1) Începând cu data de 8.01.2022 se instituie obligativitatea purtării măștii de
protecție doar de tip medical cu 3 pliuri sau FFP2 (N95), astfel încât să acopere gura și nasul,
în toate spațiile publice închise și deschise.
(2) În înțelesul prezentului ordin sunt considerate neconforme măștile care sunt
confecționate din material textil și/sau plastic.
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Art. 2. (1) Se exceptează de la măsura prevăzută la art. 1 următoarele categorii de
persoane:
a) copiii cu vârsta mai mică de 5 ani;
b) persoanele care sunt singure în birou;
c) prezentatorii TV și invitații acestora, cu condiția respectării distanței de 3 metri între
persoane;
d) reprezentanții cultelor religioase, în timpul slujbelor, cu condiția respectării distanței
de 3 metri între persoane;
e) vorbitorii aflați în spații închise sau deschise cu condiția respectării distanței de
minimum 3 metri între aceștia și oricare din celelalte persoane din public;
f) persoanele care desfășoară activități fizice intense și/sau în condiții de muncă
solicitante (temperaturi ridicate, umiditate crescută etc.) sau activități sportive;
g) persoanele cu dizabilități cognitive.
(2) Persoanele care suferă de boli care afectează capacitatea de oxigenare, după
evaluarea riscului efectuată de medicul de medicina muncii al unității, pot fi exceptate de la
măsura prevăzută la art. 1 la locul de muncă.
Art. 3. Pe durata stării de alertă se instituie obligativitatea instituțiilor și autorităților
publice, operatorilor economici și profesioniștilor de a organiza activitatea astfel încât să se
asigure, la intrarea în sediu, efectuarea triajului epidemiologic și dezinfectarea obligatorie a
mâinilor, în condițiile și cu respectarea Instrucțiunilor generale privind măsurile de igienă,
prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 4. Începând cu data de 8.01.2021 se abrogă Ordinul ministrului sănătății și al
ministrului afacerilor interne nr. 2.282/156/2021 privind instituirea obligativității purtării
măștii de protecție, a efectuării triajului epidemiologic și dezinfectării mâinilor pentru
prevenirea contaminării cu virusul SARS-CoV-2 pe durata stării de alertă, publicat în Monitorul
Oficial al României, Partea I, nr. 1017 din 25 octombrie 2021.
ANEXĂ
INSTRUCȚIUNI GENERALE
privind măsurile de igienă
I. Portul măștii
1. Obligații la nivelul angajatorului/conducătorului instituției:
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a) angajatorul va lua măsuri pentru elaborarea propriilor proceduri pe baza evaluării
de risc pentru fiecare angajat, în funcție de programul de lucru, specificul activității
desfășurate, structura organizatorică, structura incintei;
b) medicii de medicina muncii vor efectua evaluarea de risc și vor stabili condițiile
purtării măștii pentru angajații care suferă de boli care afectează capacitatea de oxigenare, în
vederea exceptării acestora de la măsura purtării măștii de protecție de tip medical sau FFP2
la locul de muncă;
c) responsabilul cu securitatea și sănătatea în muncă va face instruirea angajaților în
ceea ce privește securitatea și sănătatea în muncă (SSM).
2. Utilizarea corectă a măștilor:
a) măștile sunt eficiente dacă sunt folosite în combinație cu curățarea frecventă a
mâinilor cu soluție pe bază de alcool sau cu apă și săpun;
b) înainte de a pune masca, mâinile trebuie igienizate (cu soluție pe bază de alcool sau
cu apă și săpun). Masca trebuie să acopere atât gura, cât și nasul;
c) masca de tip medical trebuie schimbată o dată la 4 ore și ori de câte ori aceasta sa umezit ori s-a deteriorat;
d) masca nu se atinge în timpul purtării; în cazul atingerii măștii, mâinile trebuie
igienizate (cu soluție pe bază de alcool sau cu apă și săpun);
e) după folosire, masca se aruncă imediat, într-un coș de gunoi, preferabil cu capac,
urmată de igienizarea mâinilor;
f) nu se recomandă reutilizarea măștilor medicale;
g) în cazul apariției febrei, tusei și strănutului, purtarea măștii este recomandată în
orice circumstanță (de exemplu, în spațiile deschise, la domiciliu).
II. Triajul la intrarea într-o incintă a instituțiilor și autorităților publice, operatorilor
economici și profesioniștilor
A. Pentru personalul angajat
1. La intrarea într-un sediu sunt obligatorii triajul epidemiologic și dezinfectarea
mâinilor.
2. Triajul epidemiologic nu implică înregistrarea datelor cu caracter personal și constă
în:
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a) măsurarea temperaturii prin termometru noncontact (temperatura înregistrată nu
trebuie să depășească 37,3°C), la care se poate adăuga marja de eroare prevăzută în
prospectul dispozitivului;
b) observarea semnelor și simptomelor respiratorii (de tipul: tuse frecventă, strănut
frecvent, stare generală modificată);
c) în cazul în care temperatura înregistrată depășește 37,3°C, se recomandă repetarea
măsurării temperaturii, după o perioadă de 2-5 minute de repaus;
d) dacă se constată menținerea unei temperaturi peste 37,3°C sau/și prezența altor
simptome respiratorii, persoana este trimisă pentru consult la medicul de familie; dacă
persoana:
(i) se încadrează în definiția de caz suspect COVID-19, medicul de familie îi va
recomanda testarea;
(ii) nu se încadrează în definiția de caz suspect COVID-19, medicul de familie va orienta
diagnosticul către altă afecțiune.
3. Persoanele cu funcție de conducere din fiecare unitate (șefii de structură) au
responsabilitatea de a dispune triajul observațional al angajaților din subordinea directă.
4. Medicul de medicina muncii:
a) are obligația monitorizării stării de sănătate a angajaților;
b) va face instruirea angajaților în ceea ce privește SSM (securitatea și sănătatea în
muncă);
c) va realiza o evaluare a riscului pentru a decide dacă sunt și alte zone unde nu este
obligatorie masca.
B. Pentru alte persoane decât personalul angajat
1. Intrarea într-o incintă este permisă doar pentru persoanele care, în mod rezonabil,
au motive justificate de a se afla în acea incintă.
2. În cazul în care este necesară doar predarea unor documente, colete etc., aceasta
se va realiza în afara incintei, direct persoanei căreia îi sunt destinate, cu respectarea măsurilor
de precauție.
3. Dacă este necesară intrarea în incintă, sunt obligatorii triajul epidemiologic și
dezinfectarea mâinilor.
4. Triajul epidemiologic nu implică înregistrarea datelor cu caracter personal și constă
în:
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a) măsurarea temperaturii prin termometru noncontact (temperatura înregistrată nu
trebuie să depășească 37,3°C);
b) observarea semnelor și simptomelor respiratorii (de tipul: tuse frecventă, strănut
frecvent, stare generală modificată). În cazul în care temperatura înregistrată depășește
37,3°C, se recomandă repetarea măsurării temperaturii, după o perioadă de 2-5 minute de
repaus.
Dacă se constată menținerea unei temperaturi peste 37,3°C sau/și prezența altor
simptome respiratorii, persoanei nu i se permite accesul în incintă.
Dacă temperatura înregistrată nu depășește 37,3°C, iar persoana nu prezintă alte
simptome respiratorii, i se permite accesul doar însoțită de către o persoană din sediu și după
înregistrarea biroului/camerei/departamentului unde va merge.
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