ROMÂNIA
GUVERNUL ROMÂNIEI
COMITETUL NAŢIONAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ

HOTĂRÂRE nr. 2 din 08.01.2021
privind propunerea suspendării activităților care impun prezența fizică a
preșcolarilor și elevilor în unitățile de învățământ și continuarea activităților
didactice în sistem on-line, aprobarea listei țărilor/zonelor/teritoriilor de risc
epidemiologic pentru care se instituie măsura carantinei asupra persoanelor care
sosesc în România din acestea, în contextul pandemiei de COVID-19, aprobarea
modificării componenței Grupului de suport tehnico-științific privind gestionarea
bolilor înalt contagioase pe teritoriul României și aprobarea majorării cantităților
stocurilor de urgență medicală cu produse, materiale și echipamente sanitare
necesare în procesul de vaccinare a populației împotriva virusului SARS-CoV-2
Având în vedere analiza situației epidemiologice la nivel național la data de
07.01.2021 realizată la nivelul Ministerului Sănătăți împreună cu Centrul Național de
Coordonare și Conducere a Intervenției și propunerile Institutului Național de
Sănătate Publică referitoare la țările/zonele/teritoriile de risc epidemiologic pentru
care se instituie măsura carantinei asupra persoanelor care sosesc în România din
acestea,
luând în considerare persistența unui număr crescut de persoane infectate pe
teritoriul național, precum și apariția zilnică a unor cazuri noi de persoane infectate,
aspecte care generează o presiune constantă asupra capacității de gestionare a
unităților administrativ – teritoriale și a sistemului sanitar,
în contextul necesității de a condițiilor socio – economice necesare desfășurării
activităților specifice economiei naționale, concomitent cu menținerea unui nivel de
alertă adecvat la nivelul componentelor Sistemului Național de Management al
Situațiilor de Urgență,
în considerarea prevederilor art. 4 alin. (3) și (4) și art. 7^1, din Ordonanța
de urgență a Guvernului nr. 11/2020, privind stocurile de urgență medicală, precum
și unele măsuri aferente instituirii carantinei, aprobată cu modificări și completări prin
Legea nr. 20/2020, cu modificările și completările ulterioare,
în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1) lit. c) și art. 8 1 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, art. 9 alin. (1), art. 38 alin. (14) și art. 71 din Legea
nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor
pandemiei de COVID-19, ale art. 20 lit. l) din Ordonanța de urgenţă a Guvernului nr.
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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 Situaţii de Urgenţă adoptă prezenta
HOTĂRÂRE:
Art.1 - Se propune suspendarea activităților care impun prezența fizică a
preșcolarilor și elevilor în unitățile de învățământ și continuarea activităților didactice
în sistem on-line, pentru perioada 11.01.2021 – 07.02.2021.
Art.2 - 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 anexa nr. 1.
Art.3 - Se aprobă modificarea componenței Grupului de suport tehnicoștiințific privind gestionarea bolilor înalt contagioase pe teritoriul României, conform
prevederilor anexei nr. 2.
Art.4 - Se aprobă majorarea cantităților stocurilor de urgență medicală cu
produse, materiale și echipamente sanitare necesare în procesul de vaccinare a
populației împotriva virusului SARS-CoV-2, conform prevederilor anexei, nr. 3.
Art.5 - Se propune ca, pentru asigurarea fondurilor necesare achiziționării
produselor prevăzute la art. 4, să fie alocate la nevoie, Ministerului Afacerilor Interne
pentru Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, sumele necesare din Fondul
de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului.
Art.6 - 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.
Art.7 - Anexele 1 -3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

PREŞEDINTELE COMITETULUI NAŢIONAL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ
PRIM-MINISTRU
FLORIN-VASILE CÎȚU
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