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Către, 

INSPECTORATUL GENERAL AL POLIȚIEI DE FRONTIERĂ ROMÂNE 

INSTITUTUL NAȚIONAL DE SĂNĂTATE PUBLICĂ 

DIRECȚIILE JUDEȚENE/A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI DE SĂNĂTATE 

PUBLICĂ  

   

Având în vedere intrarea în vigoare a Hotărârii Comitetului Național pentru 

Situații de Urgență nr. 115 din 17.12.2021 prin care a fost modificată Hotărârea 

Comitetului Național pentru Situații de Urgență nr. 111 din 06.12.2021, cu 

referire la exceptarea de la carantină a conducătorilor autovehiculelor de 

transport marfă cu masa mai mare de 2,4 t care vin din statele terțe, 

Luând în considerare posibilitatea apariției unei discriminări fără a avea la 

bază o fundamentare științifică cu privire la conducătorii autovehiculelor de 

transport marfă cu masa mai mare de 2,4 t care vin din statele membre ale 

Uniunii Europene, ale Spațiului Economic European sau Confederația Elvețiană 

aflate pe lista roșie și care sunt obligați să prezinte rezultatul negativ al unui test 

RT-PCR pentru COVID-19 efectuat cu cel mult 72 de ore anterior intrării în țară  

față de cei care sosesc din statele terțe și care nu au această obligație;  

În urma consultării conducerii Ministerului Sănătății si conducerii 

Ministerului Transporturilor și Infrastructurii și pentru clarificarea aspectelor 

menționate, începând cu data prezentei circulare, până la modificarea 

prevederilor Hotărârii Comitetului Național pentru Situații de Urgență nr. 

111/2021 în ceea ce privește exceptarea de la măsura carantinei a 

conducătorilor autovehiculelor de transport marfă cu masa mai mare de 2,4 t 

care vin din statele membre ale Uniunii Europene, ale Spațiului Economic 

European sau Confederația Elvețiană în aceleași condiții ca și cei care vin din 

statele terțe, se vor aplica prin asimilare, pentru toți conducătorii  

autovehiculelor de transport marfă cu masa mai mare de 2,4 t indiferent din 

zona din care sosesc, excepțiile de la măsura carantinei prevăzute la pct. 6, lit. 

h din Hotărârea Comitetului Național pentru Situații de Urgență nr. 111/2021. 
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