
Comitetul național pentru situații speciale de urgență 

Hotărârea nr. 8/2020 privind aprobarea unor măsuri suplimentare de combatere a noului 

Coronavirus 
În vigoare de la 12 martie 2020 

Publicat în Broșură nr. 1 din 12 martie 2020. Formă aplicabilă la 20 martie 2020. 

în conformitate cu prevederile art. 2 lit. a), art. 4 alin. (1) lit. c) și d) din O.U.G. nr. 21/2004 privind Sistemul Național de Management al 

Situațiilor de Urgență, cu modificările și completările ulterioare, ale art. V, pct. 7 din O.U.G. nr. 1/2014 privind unele măsuri în domeniul 

managementului situațiilor de urgență, precum și pentru modificarea și completarea O.U.G. nr. 21/2004 privind Sistemul Național de 

Management al Situațiilor de Urgență și ale art. 3 alin. (1) lit. d) din H.G. nr. 758/2009 pentru punerea în aplicare a Regulamentului Sanitar 

Internațional 2005, în temeiul prevederilor art. 81 și art. 20 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 21/2004 privind Sistemul Național de 

Management al Situațiilor de Urgență, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 15/2005, cu modificările și completările ulterioare, 

și ale art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 94/2014 privind organizarea, funcționarea și componența Comitetului Național pentru Situații 

Speciale de Urgență, în contextul riscului de răspândirea infecției cu Coronavirus SARS-CoV-2, 

Comitetul Național pentru Situații Speciale de Urgență adoptă prezenta 

HOTĂRÂRE: 

Art. 1 Se aprobă Hotărârea nr. 10 din 12.03.2020 a Grupului de Suport Tehnico- Științific privind Gestionarea Bolilor înalt Contagioase pe 

teritoriul României. 

Art. 2 Pentru folosirea efecientă a resurselor în punctele de trecere a frontierei cu flux mare de trafic, se aprobă închiderea temporară, pe o 

perioadă determinată de 30 de zile, cu posibilitatea prelungirii, a punctelor de trecere a frontierei în care se înregistrează un trafic redus, 

conform anexei la prezenta hotărâre. 

Art. 3 (1) Beneficiarii de finanțări din fonduri rambursabile și/sau nerambursabile externe și/sau naționale, vor lua măsuri pentru limitarea 

răspândirii riscului de contaminare cu Coronavirus prin orice mijloace, fie prin reorganizarea activităților din 

contractele de finanțare, fie prin reprogramarea unor acțiuni sau orice altă modalitate care să conducă la gestionarea corespunzătoare a 

acestei categorii de risc. 

(2) Autoritățile de management/organismele intermediare și autoritățile publice centrale și locale pot emite proceduri specifice, în relația cu 

beneficiarii, pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor alineatului (1). 

 

 

 

   MINISTRUL AFACERILOR INTERNE 

PREȘEDINTELE COMITETULUI NAȚIONAL PENTRU SITUAȚII 
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ION-MARCEL VELA 

Anexă la HOTĂRÂREA CNSSU nr. 8 din 12.03.2020 privind aprobarea unor măsuri 
suplimentare de combatere a noului Coronavirus. 

a) La frontiera cu Ungaria: 

- Turnu; 

- Săcuieni; 

- Salonta (rutier și feroviar); 

- Valea lui Mihai (rutier și feroviar); 

- Carei (feroviar); 

b) La frontiera cu Ucraina: 

- Sighet; 

- Isaccea; 

c) La frontiera cu Bulgaria: 

dataIncarcare:
http://lege5.ro/App/Document/gu3dgmby/ordonanta-de-urgenta-nr-21-2004-privind-sistemul-national-de-management-al-situatiilor-de-urgenta?pid=66950035&d=2020-03-20#p-66950035
http://lege5.ro/App/Document/gu3dgmby/ordonanta-de-urgenta-nr-21-2004-privind-sistemul-national-de-management-al-situatiilor-de-urgenta?pid=25094348&d=2020-03-20#p-25094348
http://lege5.ro/App/Document/gm4dsojxga/ordonanta-de-urgenta-nr-1-2014-privind-unele-masuri-in-domeniul-managementului-situatiilor-de-urgenta-precum-si-pentru-modificarea-si-completarea-ordonantei-de-urgenta-a-guvernului-nr-21-2004-privind-?pid=66936343&d=2020-03-20#p-66936343
http://lege5.ro/App/Document/gu3dgmby/ordonanta-de-urgenta-nr-21-2004-privind-sistemul-national-de-management-al-situatiilor-de-urgenta?d=2020-03-20
http://lege5.ro/App/Document/gezdonjzgm/hotararea-nr-758-2009-pentru-punerea-in-aplicare-a-regulamentului-sanitar-international-2005?pid=40359394&d=2020-03-20#p-40359394
http://lege5.ro/App/Document/gu3dgmby/ordonanta-de-urgenta-nr-21-2004-privind-sistemul-national-de-management-al-situatiilor-de-urgenta?pid=66958299&d=2020-03-20#p-66958299
http://lege5.ro/App/Document/gu3dgmby/ordonanta-de-urgenta-nr-21-2004-privind-sistemul-national-de-management-al-situatiilor-de-urgenta?pid=25094429&d=2020-03-20#p-25094429
http://lege5.ro/App/Document/gy4tinjv/legea-nr-15-2005-pentru-aprobarea-ordonantei-de-urgenta-a-guvernului-nr-21-2004-privind-sistemul-national-de-management-al-situatiilor-de-urgenta?d=2020-03-20
http://lege5.ro/App/Document/gm4taobsg4/hotararea-nr-94-2014-privind-organizarea-functionarea-si-componenta-comitetului-national-pentru-situatii-speciale-de-urgenta?pid=67068054&d=2020-03-20#p-67068054


- Negru Vodă; 

- Lipnița; 

- Dobromir; 

- Zimnicea; 

- Turnu Măgurele; 

- Bechet; 

d) La frontiera cu Republica Moldova: 

- Rădăuți Prut; 

- Oanceă; 

e) La frontiera cu Serbia 

- Porțile de Fier II; 

- Moldova Nouă; 

- Foeni; 

- Lunga; 

- Valcani; 

- Drobeta Turnu Severin; 

- Naidaș; 

- Orșova (naval); 

- Moravița (feroviar); 

- Jimbolia (feroviar); 

f) 10 puncte deschise traficului ocazional - cu program limitat (se închid prin dispoziție a inspectorului General al I.G.P.F) 

- Bercu; 

- Peleș; 

- Horea; 

- Voivozi; 

- Roșiori; 

- Cheresig; 

- Iermata Neagră; 

- Grăniceri; 

- Variașu Mic; 

- Nădlac III. 
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