
HOTĂRÂREA  nr. 43 din 1 iulie 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, 

     CU MODIFICĂRILE ȘI COMPLETĂRILE DIN: 

• HOTĂRÂREA nr. 111 din 06.12.2021 pentru stabilirea regulilor de aplicare a măsurii 

carantinei asupra persoanelor care sosesc în România valabile în perioada 10.12.2021 ora 

00:00 - 08.01.2022 ora 24:00; 

• HOTĂRÂREA nr. 113 din 10.12.2021 privind modificarea și completarea hotărârii nr. 111 

din 06.12.2021 pentru stabilirea regulilor de aplicare a măsurii carantinei asupra persoanelor 

care sosesc în România valabile în perioada 10.12.2021 ora 00:00 - 08.01.2022 ora 24:00, 

precum și pentru aprobarea Listei cu clasificarea țărilor/teritoriilor în funcție de rata de 

incidență cumulată. 

 

 

1. Persoanele care, LA INTRAREA PE TERITORIUL ROMÂNIEI, NU au 

îndeplinit criteriile din legislația incidentă pentru exceptarea de la măsura 

carantinării, NU POT SOLICITA LA D.S.P. VASLUI ULTERIOR INTRĂRII ÎN 

ȚARĂ, DEROGAREA DE LA MĂSURA CARANTINĂRII; 

2. ȘOFERII PROFESIONIȘTI care nu au îndeplinit criteriile din legislația 

incidentă pentru exceptarea de la măsura carantinei, nu pot solicita la D.S.P. Vaslui 

ulterior intrării în țară, derogarea de la măsura carantinării; 

3. Criteriile care se încadrează la exceptarea de la măsura carantinării se stabilesc 

NUMAI ÎN PUNCTUL DE FRONTIERĂ pe unde persoanele intră în țară! 

4. PRECIZARE: NU SE EFECTUEAZĂ TEST RT-PCR ULTERIOR INTRĂRII 

ÎN ȚARĂ! Acesta nu este valabil și nu constituie criteriu de derogare de la măsura 

carantinării decisă în punctul de frontieră! 

 

 

  



 

- dovada vaccinării cu schemă completă sau trecerii prin boală în ultimele 180 de zile; 

ȘI 

- rezultatul negativ al unui test RT-PCR efectuat în ultimele 48 de ore; 

 

 dovada vaccinării complete;

 dovada trecerii prin boală în ultimele 180 de zile;

 rezultatul negativ al unui test RT-PCR efectuat în ultimele 48 de ore.

 dovada vaccinării cu schemă completă;

 dovada trecerii prin boală în ultimele 180 de zile;

 rezultatul negativ al unui test RT-PCR efectuat în ultimele 48 de ore.

 

 

 

1. Pentru persoanele care NU pot prezenta dovada testului RT-PCR  negativ la 

intrarea în țară SE APLICĂ MĂSURA CARANTINEI; 

o Ulterior carantinării, legislația NU PERMITE EFECTUAREA 

TESTULUI RT-PCR în scopul derogării de la carantină! 

2. Aplicarea excepțiilor de la măsura carantinei se face EXCLUSIV ÎN 

PUNCTUL DE TRECERE A FRONTIEREI în România; 

o Ulterior aplicării măsurii de carantină pentru neîndeplinirea criteriilor 

de exceptare,  persoana în cauză NU POATE SOLICITA  DEROGARE 

de la măsura carantinării aplicată corect în punctul de frontieră. 

 

 



 

• dovada vaccinării cu schema completă, prin prezentarea Certificatului digital (certificatul verde); 

SAU 

• dovada că au trecut prin boală în ultimele 180 de zile, prin prezentarea Certificatului digital; 

SAU 

• rezultatul negativ al unui test RT-PCR efectuat cu maxim 72 de ore anterior îmbarcării sau intrării pe 

teritoriul naţional demonstrat prin Certificat digital. 

 

• dovada  vaccinării cu schema completă; 

• dovada că au trecut prin boală în ultimele 180 de zile. 

 

• rezultatul negativ al unui test RT-PCR efectuat cu maxim 72 de ore anterior îmbarcării sau intrării 

pe teritoriul naţional; 

 

 dovada vaccinării cu schemă completă;

 dovada trecerii prin boală în ultimele 180 de zile;

 rezultatul negativ al unui test RT-PCR efectuat în ultimele 72 de ore.

  



 

1. Pentru persoanele care NU pot prezenta dovada testului RT-PCR  negativ la 

intrarea în țară SE APLICĂ MĂSURA CARANTINEI; 

o Ulterior carantinării, legislația NU PERMITE EFECTUAREA 

TESTULUI RT-PCR în scopul derogării de la carantină! 

2. Aplicarea excepțiilor de la măsura carantinei se face EXCLUSIV ÎN 

PUNCTUL DE TRECERE A FRONTIEREI în România; 

o Ulterior aplicării măsurii de carantină pentru neîndeplinirea criteriilor 

de exceptare,  persoana în cauză NU POATE SOLICITA  DEROGARE 

de la măsura carantinării aplicată corect în punctul de frontieră. 

 

 

 

 

LEGISLAȚIE SPECIFICĂ: 

 

Hotărârea C.N.S.U. nr. 43/01.07.2021(link) 

Hotărârea C.N.S.U. nr. 111/06.12.2021 (link) 

Hotărârea C.N.S.U. nr. 113/10.12.2021 pentru modificarea și 

completarea H.C.N.S.U. 111/06.12.2021 (link) 

și Lista țărilor cu risc epidemiologic ridicat (link) 

 

 

 

 

 

https://www.cnscbt.ro/index.php/lex/2544-hotararea-cnsu-nr-43-din-01-07-2021/file
https://www.cnscbt.ro/index.php/lex/2851-hotararea-cnsu-nr-111-din-06-12-2021/file
https://www.cnscbt.ro/index.php/lex/2861-hotararea-cnsu-nr-113-din-10-12-2021/file
https://www.cnscbt.ro/index.php/lex/2861-hotararea-cnsu-nr-113-din-10-12-2021/file
https://www.cnscbt.ro/index.php/liste-zone-afectate-covid-19


Informații pentru ieșirea din carantină 

 

 

 
Solicitare suspendare 
temporară pentru 
PLECAREA DIN ROMÂNIA 
ÎNAINTE DE TERMENUL DE 
IEŞIRE DIN CARANTINĂ 

-Cerere în care se specifică: nume, prenume, nr. 
de telefon, țara unde plecați, ziua, ora, aeroportul 
de unde plecați cu avionul SAU - dacă plecarea 
este cu mașina personală, precizați şi numărul de 
înmatriculare al mașinii, ziua, ora plecării, punctul 
de frontieră tranzitat şi intervalul orar în care se 
intenționează trecerea prin frontieră SAU - dacă 
mijlocul de transport folosit este transport în 
comun (rutier/ feroviar) trimiteți şi copia biletului de 
călătorie; 
-Decizia de carantinare. 

 
 
 

Solicitare de suspendare 
temporară pentru URGENŢE 
MEDICALE 

-Cerere în care se specifică: nume, prenume, nr. 
de telefon, urgență medicală, spitalul unde vă 
deplasați (localitatea) ziua, ora şi intervalul de timp 
-Documente medicale justificative ale afecțiunii 
medicale care să dovedească urgența medicală 
(intervenții/tratamente medicale în cazuri care nu 
suportă amânare de ex. dializa, afecțiuni 
oncologice, etc.); 
-Decizia de carantinare. 

 
Solicitare suspendare 
temporară pentru 
PARTICIPAREA LA 
EVENIMENTE FAMILIALE 
LEGATE DE NAŞTERE, 
CĂSĂTORIE SAU DECES 

-Cerere care trebuie să cuprindă: nume, prenume, 
nr. de telefon, să menționați evenimentul şi să 
specificați: ziua, intervalul de timp, localitatea unde 
are loc evenimentul, gradul de rudenie; 
-Certificatul de deces SAU în cazul căsătoriei 
document care atestă programarea acestui 
eveniment; 
-Decizia de carantinare. 

Solicitare suspendare 
temporară pentru RIDICARE 
SAU PRESCHIMBARE ACTE DE 
IDENTITATE, PAŞAPOARTE, 
PERMISE DE CONDUCERE 

-Cerere care să cuprindă: nume, prenume, nr. de 
telefon, în care să menționați motivul solicitării, 
data şi ora programării pentru prezentare la 
instituțiile publice care eliberează astfel de 
documente; 
-Decizia de carantinare. 

 
Solicitare SCHIMBARE 
DOMICILIU DE CARANTINARE 

-Cerere care să cuprindă: nume, prenume, nr. de 
telefon, în care să menționați motivul schimbării 
domiciliului de carantinare şi adresa completă 
unde doriți să stați în carantină; 
-Decizia de carantinare. 

 

 

 
Nr. contact pentru informații legate de suspendarea temporară: 0770 379 448 
 

 

Pentru a primi un răspuns în timp util, vă rugăm să trimiteți cererile cu cel puțin 24 ore înainte 
de activitatea programată. 

 

DOCUMENTELE NECESARE, menționate în tabelul de mai jos, pentru suspendare temporară a 
măsurii de carantinare, se vor atașa la e-mailul trimis la adresa: derogari@dspvs.ro 

mailto:derogari@dspvs.ro

