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R O M Â N I A 

GUVERNUL ROMÂNIEI 

COMITETUL NAŢIONAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ 

 
 

HOTĂRÂRE nr. 55 din 20.11.2020 
privind aprobarea listei țărilor/zonelor/teritoriilor de risc epidemiologic pentru care se 

instituie măsura carantinei asupra persoanelor care sosesc în România din acestea 
 
 

Având în vedere propunerile formulate de către Institutul Național de Sănătate 

Publică,  

luând în considerare evoluția epidemiologică pe teritoriul României până la data de 

20.11.2020,  

în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1) lit. c) și d) și art. 81 din OUG. nr. 21/2004 

privind Sistemul Național de Management al Situaţiilor de Urgenţă, cu modificările și 

completările ulterioare,  

în temeiul prevederilor art. 4 și art. 11 alin. (1) din Legea nr. 136/2020 republicată, 

privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătății publice în situaţii de risc epidemiologic 

şi biologic, ale art. 20 lit. l) din Ordonanța de urgenţă a Guvernului nr. 21/2004 privind 

Sistemul Național de Management al Situaţiilor de Urgenţă, aprobată cu modificări şi 

completări prin Legea nr. 15/2005, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 2 și 

art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 94/2014 privind organizarea, funcționarea şi 

componența Comitetului Național pentru Situaţii Speciale de Urgenţă, 

 
 

Comitetul Național pentru Situații de Urgenţă adoptă prezenta  
 

HOTĂRÂRE: 
 
 

Art.1 - Se aprobă lista țărilor/zonelor/teritoriilor de risc epidemiologic ridicat pentru 

care se instituie măsura carantinei asupra persoanelor care sosesc în România din acestea, 

prevăzută în anexă la prezenta. 

Art.2 - Se abrogă alin. 2 al art. 3 din Hotărârea CNSU nr. 54 din 12.11.2020, 

persoanelor care sosesc din Danemarca în România, fiindu-le aplicabile toate excepțiile de 
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la măsura carantinării prevăzute în Hotărârea Comitetului Național pentru Situații de 

Urgență nr. 36, cu modificările și completările ulterioare. 

Art.3 - Prezenta hotărâre se comunică tuturor componentelor Sistemului Național 

de Management al Situațiilor de Urgență, pentru punere în aplicare prin ordine și acte 

administrative ale conducătorilor acestora. 
 
 
 
 

 
PREŞEDINTELE COMITETULUI NAŢIONAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ 

PRIM-MINISTRU 

 

LUDOVIC ORBAN 



Lista tarilor/zonelor cu risc epidemiologic ridicat, conform Hotărârii nr. .... din ...11.2020 a Comitetului Național 

pentru Situații de Urgență 

Listă in vigoare de la data de .....11.2020 ora 0:00 

    

Zona Galbena (carantina la domiciliu/locația declarata pentru 14 zile) 

Stat 
Rata de incidenta cumulata la 

100.000 locuitori* 

Muntenegru 1314.7 

Polinezia Franceza 1302.6 

Andorra 1277.3 

Luxemburg 1195.2 

Austria 1083.7 

San Marino 1056.5 

Elveția 1028.4 

Georgia 1005.2 

Liechtenstein 984.9 

Slovenia 939.8 

Cehia 906.8 

Polonia 877.7 

Guam 862.5 

Croația 837.7 

Italia 798.5 

Franța 778.7 

Portugalia 769.5 

Armenia 757.9 

Lituania 741.5 

Iordania 719.6 

Macedonia de Nord 718.2 

Ungaria 680.9 

Bulgaria 656.4 

Serbia*** 638.9 

United States of America*** 620.9 

Bosnia si Herzegovina 605.2 

Danemarca ** 254.3 

 

        

*(date publicate de ECDC joi 19 noiembrie 2020)  

** urmare a detectiei circulatiei in populatia umana a unei noi variante de virus Sars Cov 2 

*** instituirea restrictiilor referitore la persoanele care sosesc din aceste tari intra in vigoare din data de 

21.11.2020 ora 21 


