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Buna ziua, 

 

1. Adultii nevaccinati sunt scutiti de la carantina daca sunt studenti, 

conform articol 4, aliniat 1 litera N, corect ?  Ma refer la studentii 

care au peste 18 ani, sunt studenti in Romania si merg la cursuri la zi. 

Art. 4 din Hotărârea CNSU nr. 9/2021 prevede o serie de excepții de la 

măsura carantinei ce se instituie pentru persoanele care sosesc in 

Romnânia din țări/zone/teritorii cu risc epidemiologic ridicat. La art. 

4 alin 1 lit 4 din Hotărârea nr. 9/2021 sunt reglementate situațiile de 

exceptare de la măsura carantinării aplicabile elevilor/studenților care 

se încadrează în situațiile menționate în acest text de lege. Exceptarea 

sudenților nu este condiționată de vârstă ci de statutul de student și 

de motivul revenirii în România, respectiv frecventarea cursurilor unor 

instituții de învățământ din România , de susținerea examenelor de 

admitere ori pentru finalizarea studiilor sau care încep studiile ori se 

deplasează în România pentru activități ledate de începerea, 

organizarea, frecventarea sau finalizarea studiilor. 

 

2. Care sunt prevederile privind carantina si testarea pentru copiii 

intre 3 si 6 ani, care nu sunt nici elevi, nici studenti, ci inscrisi la 

gradinita pe teritoriul Romaniei? Din pacate nu este nimic precizat cu 

privire la ei. Sunt considerati tot elevi, daca sunt inscrisi la 

gradinita in Romania? 

Testarea se realizează doar în cazul persoanelor care prezintă 

simptomatologie specifică infecției cu virusul SARS-Cov -2  sau la 

cerere. Carantina se instituie doar pentru contacții direcți ai unui caz 

pozitiv de infecție cu virusul SARS-Cov-2, stabiliți prin acheta 

emidemiologică realizată de DSP. 

 

3. Cum se interpreteaza paragraful de la articolul 4, alineatul 1, 

litera N care prevedere exceptarea de la carantina a elevilor si 

studentilor inscrisi in sistemul de invatamant: ".....precum și 

însoțitorii acestora în situația în care sunt minori" - cine sa fie 

minori, elevii/studentii sau insotitorii elevilor/studentilor ? 

Persoanele majore pot călători neînsoțite, în schimb minorii călătoresc 

însoțiti de un  major ( care poate fi reprezentantul său legal sau o 
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persoană împuternicită de către reprezentantul legal). Însoțitorii la 

care se referă textul de lege citat sunt persoanele adulte care însoțesc 

elevi minori ( în România nu există studenți  minori). 

 

4. Tot referitor la articolul 4, alineatul 1, litera N, sunt scutite de 

la carantina TOATE FAMILIILE care se intorc in tara din Zona Galbena si 

care au copii minori la scoala (sunt exceptati atat parintii, cat si 

copiii), corect? 

Elevii minori sau majori care revin în Romania din țări/zone/teritorii 

cu risc epidemiologic ridicat, pentru activitățile școlare descrise la 

art. 4 alin 1 lit N, sunt exceptați de la măsura carantinării. Persoana 

care însoțește minorul (familie sau alt reprezentant legal) este 

exceptată de la măsura carantinei.  Acestă excepție NU se aplică pentru 

elevii și însoțitorii acestora care revin în România din Regatul Unit al 

Marii Britanii și Irlandei de Nord. 

 

5. Daca acei copii la care se face referire la articolul 4, alineatul 1, 

litera N sunt majori si sunt elevi/studenti, atunci numai ei sunt 

scutiti de la carantina, nu si parintii insotitori, corect? 

  Sunt exceptati de la măsura carantieni elevii (minori sau majori) și 

studenții care revin în România din țări/zone/teritorii cu risc 

epidemiologic ridicat (cu exceptia celor care revin din Regatul Unit al 

Marii Britanii și Irlandei de Nord) dacă revenirea în țară este pentru 

unul dintre motivele indicate în art. 4 alin 1 lit n . Sunt exceptați de 

la masura carantinei și însoțitorii elevilor minori care are revin în 

România din țări/zone/teritorii cu risc epidemiologic ridicat (cu 

exceptia celor care revin din Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei 

de Nord) dacă revenirea în țară este pentru unul dintre motivele 

indicate în art. 4 alin 1 lit n. 

 

6. Ce documente iti sunt necesare pentru a face obiectul exceptiei de la 

carantinare daca vii dintr-o tara de pe lista galbena si stai mai putin 

de 72h in Romania, conform articol 4, aliniat 2, litera A ? Ce trebuie 

aratat la vama/DSP? 

 

Persoanele care revin în România din țări/zone/teritorii cu risc 

epidemiologic ridicat (cu exceptia celor care revin din Regatul Unit al 

Marii Britanii și Irlandei de Nord)  sunt exceptate de la măsura 

carantinei dacă la întrarea în tață declară că rămân pe teritoriul 

României o perioadă mai mică de 3 zile ( 72 de ore) și prezintă test 

negativ efectuat cu cel mult 72 de ore anterior intrării în țară. 

Acestor persoane li se acordă excepție 72 de ore.  Dacă persoanele 

exceptate pentru 72 de ore nu părăsesc teritoriul României , în acest 



interval de timp, vor intra în  carantină de 14 zile urmând să suporte 

consecințele legii penale inclusiv pentru fals în declarații. 

 

Cu stima, 

DSPB 
 


