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R O M Â N I A 

GUVERNUL ROMÂNIEI 

COMITETUL NAŢIONAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ 

 
 

 

H O T Ă R Â R E  

nr. 87 din 15.10.2021 

privind stabilirea măsurilor necesar a fi implementate la nivelul Municipiului București și județului 

Ilfov pentru limitarea răspândirii infecțiilor cu virusul SARS-CoV-2 în contextul creșterii 

alarmante a numărului de cazuri din aceste zone 

 

 

 

Având în vedere propunerea șefului Departamentului pentru Situații de Urgență referitoare 

la sesizarea transmisă de Institutul Național de Sănătate Publică cu privire la instituirea carantinei 

în ”zona metropolitană București”, unde se arată că măsura carantinei zonale nu poate duce 

la realizarea obiectivului specific fără să pună în pericol grav funcționarea instituțiilor statului,  
 

luând în considerare analiza Grupului de Suport Tehnico-Științific privind Gestionarea 

Bolilor Înalt Contagioase pe teritoriul României realizată în cadrul ședinței din data de 15.10.2021 

și materializată în Hotărârea nr. 5 din aceiași dată, prin care se propune ca la nivelul Municipiului 

București și al județului Ilfov să nu fie instituită măsura carantinei zonale, cu condiția intensificării 

activităților de control a respectării măsurilor și realizării unei analize detaliate cu privire la 

posibilitatea introducerii de noi restricții, 
 

în contextul propunerii formulată de Institutul Național de Sănătate Publică pentru 

instituirea măsurii carantinei la ”nivelul zonei metropolitane București”, dar și în lipsa unei 

evaluări a riscului de răspândire comunitară,  
 

în aplicarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1090 din 06.10.2021 privind prelungirea 

stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 10 octombrie 2021, precum și stabilirea 

măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei 

de COVID-19,  
 

în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1) lit. c) și art. 20 lit. l) și lit. n) din O.U.G. nr. 

21/2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență, cu modificările și 

completările ulterioare și ale art. 5 și art. 71 din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru 

prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 cu modificările și completările 

ulterioare, 
 

în temeiul prevederilor art. 4, art. 12 alin. (2) și alin. (3), art. 15 alin. (4) din Legea nr. 

136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătății publice în situații de risc 

epidemiologic și biologic, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 2 și art. 
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4 din Hotărârea Guvernului nr. 94/2014 privind organizarea, funcționarea și componența 

Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgență, cu modificările și completările ulterioare, 

 

 

Comitetul Național pentru Situaţii de Urgență adoptă prezenta  

 

HOTĂRÂRE: 

 

 

Art.1 - (1) Nu se validează propunerea Institutului Național de Sănătate Publică pentru 

instituirea măsurii carantinei la ”nivelul zonei metropolitane București”. 

(2) Se dispune ca Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul Sănătății, Ministerul Muncii și 

Protecției Sociale, Ministerul Economiei, Ministerul Educației și Ministerul Tineretului și Sportului 

să intensifice acțiunile de control a respectării măsurilor de prevenire și combatere a efectelor 

pandemiei de COVID-19  și să aplice măsurile prevăzute de cadrul normativ în vigoare. 

Art.2 - Se dispune ca Grupul de Suport Tehnico - Științific privind Gestionarea Bolilor 

Înalt Contagioase pe teritoriul României să analizeze situația epidemiologică de la nivelul 

Municipiului București, județului Ilfov și celorlalte zone cu incidență ridicată și să propună, după 

caz, noi măsuri de limitare a răspândirii infecțiilor cu virusul SARS-CoV-2 pentru activitățile cu 

risc ridicat de răspândire a bolii. 

Art.3 - Prezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României Partea I și 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  

 

 

FLORIN-VASILE CÎȚU 


