Având în vedere HOTĂRÂREA nr. 2 din 07.01.2022 a COMITETUL NAŢIONAL PENTRU SITUA II DE
URGEN Ă privind procedura de aprobare a listei cu încadrarea ţărilor/teritoriilor în zonele de risc
epidemiologic, criteriile pe baza cărora se stabileşte încadrarea acestora, regulilor de aplicare a măsurii
carantinei asupra persoanelor precum şi aprobarea a listei cu încadrarea ţărilor/teritoriilor în zonele de
risc epidemiologic,respectiv:
Art.1 - Se instituie măsura carantinei pentru persoanele care sosesc în România din ţările/teritoriile de
risc epidemiologic precum şi pentru contacţii direcţi ai persoanelor confirmate pentru infecţia cu virusul
SARS-CoV-2, cu o durată de:
a) 10 zile pentru persoanele nevaccinate sau care nu se află în perioada cuprinsă între a 11-a şi a 180-a
zi de la data confirmării pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2;
b) 5 zile pentru persoanele vaccinate şi pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei de
vaccinare, precum şi pentru persoanele care au fost confirmate pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2 în
perioada cuprinsă între a 11-a şi a 180-a zi anterioare datei intrării în ţară sau contactului cu persoana
infectată.
Art.3 - Sunt exceptate de la măsura carantinei prevăzută la art. 1 persoanele care sosesc pe teritoriul
României din statele membre ale Uniunii Europene, ale Spaţiului Economic European sau
Confederaţia Elveţiană, după cum urmează :
m) elevii/studenţii, cetăţeni români sau cetăţeni cu domiciliul sau reşedinţa în afara României 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 şi însoţitorii acestora în situaţia în care sunt minori, dacă
prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecţia cu SARS-CoV-2 efectuat cu cel mult 72 de
ore înaintea îmbarcării (pentru cei care călătoresc cu mijloace de transport în comun) sau intrării pe
teritoriul naţional (pentru cei care călătoresc cu mijloace proprii) şi prezintă documente doveditoare;
Art.4 - Sunt exceptate de la măsura carantinei prevăzută la art. 1 persoanele care sosesc pe teritoriul
României din statele terţe, indiferent de încadrarea acestora în zona de risc epidemiologic, după cum
urmează:
m)elevii/studenţii, cetăţeni români sau cetăţeni cu domiciliul sau reşedinţa în afara României, 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 şi însoţitorii acestora în situaţia în care sunt minori, dacă
prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecţia cu SARS-CoV-2 efectuat cu cel mult 48 de
ore înaintea îmbarcării (pentru cei care călătoresc cu mijloace de transport în comun) sau intrării pe
teritoriul naţional (pentru cei care călătoresc cu mijloace proprii) şi prezintă documente doveditoare;

Facultăţile care organizeazează sesiunile de examen tip on-site , vor afişa şi vor informa studenţii
transfrontalieri de obligaţia de a avea asupra lor teste RT-PCR pentru infecţia cu SARS-CoV-2,
temporizate conform statelor de unde provin,întrucât Universitatea nu dispune de spaţii de carantinare.

