
---------- Forwarded message --------- 
De la: <dispecerat.cncci@igsu.ro> 
Date: mie., 17 feb. 2021 la 22:44 
Subject: Clarificări HCNSU nr. 9 
To: <contact@razvanpascu.ro> 
 
 
Bună ziua, 
 
        Urmare a solicitării dumneavoastră adresată Centrului Național de 
Conducere și Coordonare a Intervenției, înregistrată cu 
nr.116407/16.02.2021, opinăm următoarele: 
 
         În ceea ce privește exceptarea copiilor de la prezentarea 
testului negativ Covid-19, precizăm faptul că , potrivit art. 2, alin. 
(1) și (2) din HCNSU nr. 9/2021, (1) la intrarea în România, pentru 
persoanele care sosesc din țările/zonele/teritoriile de risc 
epidemiologic ridicat prevăzute la art. (1) și prezintă un document ce 
atestă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul 
SARSCoV-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), se 
instituie măsura carantinei la domiciliu sau la locația declarată pentru 
o perioadă de 10 zile iar  (2)  copiii cu vârsta mai mică sau egală de 3 
(trei) ani, care sosesc în țară împreună cu persoanele prevăzute la 
alin. 1, intră în carantină pentru o perioadă similară cu a acestora și 
sunt exceptați de la obligația prezentării unui document care să ateste 
rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul 
SARS-CoV-2. Astfel, toți copiii cu vârsta mai mare de 3 ani, trebuie să 
prezinte test. 
      În ceea ce privește excepția de la măsura carantinei pentru 
elevii/studenții, reiterăm prevederile art. 4, alin. (1), lit. n), care 
se aplică pentru elevii/studenţii, cetăţeni români sau cetăţeni cu 
domiciliul sau reşedinţa 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, sau care 
au de susţinut examene de admitere ori pentru finalizarea studiilor sau 
care încep studiile în unităţi/instituţii de învăţământ de pe teritoriul 
ţării ori se deplasează pentru activităţi legate de începerea, 
organizarea, frecventarea sau finalizarea studiilor, precum și 
însoțitorii acestora în situația în care sunt minori. 
        Referitor la calitatea de elev a copiilor înscriși la grădiniță, 
puteți găsi precizări în acest  sens, în Legea nr. 1/2011 privind 
educația națională. 
        Totodată, vă precizăm faptul că, documentarea fiecărui caz în 
parte și dispunerea de măsuri în consecință se face, în momentul 
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prezentării în punctul de trecere a frontierei, în baza 
înscrisurilor/documentelor doveditoare prezentate sau, de către Direcția 
pentru Sănătate Publică competentă teritorial, potrivit fiecărei 
situații în parte. 
       Facem precizarea că urmare a evoluției situației epidemiologice, 
cadrul legislativ poate suferi modificări, acesta putând fi consultat pe 
site-urile htpps://datelazi.ro, www.stirioficiale.ro, https://cnscbt.ro. 
 
Cu stimă, 
CNCCI 
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