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BULETIN INFORMATIV 

 

Intervenții, misiuni și activități preventive în perioada 11.01.2022 - 12.01.2022 

 

 În perioada 11.01.2022, ora 06:00 - 12.01.2022, ora 06:00, pompierii din cadrul ISU B-IF au 

intervenit pentru gestionarea a 284 situații de urgență produse în municipiul București și în județul 

Ilfov. 

 Ponderea cea mai mare a numărului de intervenții o reprezintă cazurile pentru acordarea 

primului ajutor calificat, în număr de 236. În perioada menționată s-a intervenit pentru stingerea a 7 

incendii și pentru soluționarea altor 41 de solicitări diverse (salvare animale, deblocare din medii 

ostile vieții etc.), respectiv 33 cazuri în care au fost implicate persoane infectate cu noul coronavirus 

(SARS-CoV-2). 

Tot în această perioadă, specialiștii inspecției de prevenire și personalul operativ, împreună cu 

reprezentanți ai altor instituții cu atribuții de control, au desfășurat o serie de activități specifice 

pentru prevenirea răspândirii noului coronavirus astfel:  au fost efectuate trei controale de prevenire 

și trei verificări la operatori economici. În urma acțiunilor desfășurate au fost aplicate 12 sancțiuni 

contravenționale, în cuantum total de 8.000 lei. 

În contextul epidemiologic vă reamintim câteva măsuri de prevenire a răspândirii virusului: 

Persoanele care sosesc în România nu intră în carantină dacă se află în una dintre următoarele situații 

Pentru persoanele care vin din state ale Uniunii Europene și ale Spațiului Economic European 

sau Confederația Elvețiană sunt instituite următoarele excepții de la carantină (persoanele aflate în 

aceste situații nu intră în carantină): 

- persoanele care vin din state încadrate în zona verde sau galbenă și prezintă dovada 

vaccinării, dovada confirmării pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 în ultimele 180 de zile 

anterioare intrării în țară și pentru care au trecut cel puțin 10 zile de la data confirmării până la data 

intrării în țară ori dovada testării negative RT-PCR pentru COVID-19 efectuată cu cel mult 72 de ore 

înaintea îmbarcării (pentru cei care călătoresc cu mijloace de transport în comun) sau intrării pe 

teritoriul național (pentru cei care călătoresc cu mijloace proprii); 

12.01.2022 

http://www.isubif.ro/
mailto:contact@


 

Calea 13 Septembrie, nr.135, sector 5, Bucureşti 

Telefon: 021.207.55.00, www.isubif.ro, e-mail: contact@isubif.ro 

București, România 

- persoanele care sosesc din state încadrate în zona roșie și prezintă dovada vaccinării, dovada 

confirmării pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 în ultimele 180 de zile anterioare intrării în țară 

și pentru care au trecut cel puțin 10 zile de la data confirmării până la data intrării în țară; 

- copiii cu vârsta mai mică sau egală de 12 ani; 

- copiii cu vârsta mai mare de 12 ani și mai mică de 16 ani, indiferent de încadrarea țării în 

zona de risc, dacă prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul 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 național (pentru cei care călătoresc cu mijloace proprii); 

- persoanele nevaccinate ori persoanele care nu au fost confirmate pentru infecția cu virusul 

SARS-CoV-2 în ultimele 180 de zile anterioare intrării în țară, care sosesc din zona roșie și rămân pe 

teritoriul național pentru o perioadă mai mică de 3 zile (72 de ore) dacă prezintă rezultatul negativ al 

unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul SARSCoV-2, efectuat cu cel mult 72 de ore înaintea 

îmbarcării (pentru cei care călătoresc cu mijloace de transport în comun) sau intrării pe teritoriul 

național (pentru cei care călătoresc cu mijloace proprii). ATENȚIE!!! În situația în care aceste 

persoane nu părăsesc teritoriul național în cele 3 zile (72 de ore), cu informarea direcției de sănătate 

publică din județul în care locuiesc sau în care au adresa declarată la intrarea în țară, vor fi 

carantinate pentru o perioadă de 14 zile, începând cu cea de-a patra zi ulterioară intrării pe teritoriul 

României; 

- persoanele aflate în tranzit, dacă părăsesc România în cel mult 24 de ore de la intrarea pe 

teritoriul tării; 

- lucrătorii transfrontalieri care intră în România din Ungaria sau Bulgaria, precum și cetățenii 

români angajați ai operatorilor economici din țările menționate, care la intrarea în țară fac dovada 

raporturilor contractuale cu operatorii economici respective; 

- elevii/studenții, cetățeni români sau cetățenii cu domiciliul sau reședința în afara României, 

care frecventează cursurile unor instituții de învățământ din România sau din afara țării, fac naveta 

zilnic către acestea și prezintă documente doveditoare; 

- membrii delegațiilor sportive, precum și artiștii și staff-ul acestora nevaccinați ori care nu au 

fost confirmați pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 în ultimele 180 de zile anterioare intrării în 

țară, care sosesc din zona roșie pentru participarea la competiții sportive, respectiv evenimente 

culturale, artistice sau de divertisment, organizate pe teritoriul național, dacă prezintă rezultatul 

negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu SARSCoV-2 efectuat cu cel mult 72 de ore înaintea 

îmbarcării (pentru cei care călătoresc cu mijloace de transport în comun) sau intrării pe teritoriul 

național (pentru cei care călătoresc cu mijloace proprii) și participă doar la activități în cadrul 

competițiilor sau, după caz, evenimentelor menționate; 

- conducătorii autovehiculelor cu capacitatea maximă autorizată mai mare de 2,4 tone care 

asigură transportul de marfă; 
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- persoanele predate autorităților române în baza acordurilor de readmisie, returnate în 

procedură accelerate; 

- membrii misiunilor diplomatice, oficiilor consulare, ai altor reprezentanțe diplomatice 

acreditate la București și posesori de pașapoarte diplomatice, pe bază de reciprocitate, personalul 

asimilat personalului diplomatic, membrii Corpului Diplomatic și Consular al României și posesorii 

de pașapoarte diplomatice și de serviciu, nevaccinați ori care nu au fost confirmați pentru infecția cu 

virusul SARS-CoV-2 în ultimele 180 de zile anterioare intrării în țară, care sosesc din zona roșie și 

prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV2 efectuat cu cel 

mult 72 de ore înaintea îmbarcării (pentru cei care călătoresc cu mijloace de transport în comun) sau 

intrării pe teritoriul național (pentru cei care călătoresc cu mijloace proprii); 

- elevii/studenții, cetățeni români sau cetățeni cu domiciliul sau reședința în afara României 

care au de susținut examene de admitere ori pentru finalizarea studiilor sau care încep studiile în 

unități/instituții de învățământ de pe teritoriul țării ori se deplasează pentru activități legate de 

începerea, organizarea, frecventarea sau finalizarea studiilor, precum și însoțitorii acestora în situația 

în care sunt minori, dacă prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecția 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 național (pentru cei care călătoresc cu mijloace proprii) 

și prezintă documente doveditoare; 

- piloții de aeronave și personalul navigant al acestora, precum și mecanicii de locomotivă și 

personalul feroviar; 

- conducătorii autovehiculelor prevăzute cu mai mult de 9 locuri pe scaune, inclusiv locul 

conducătorului, care asigură transport de persoane, dacă fac dovada vaccinării cu schemă completă și 

pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea acesteia ori dovada confirmării pentru infecția cu 

virusul SARSCoV-2 în ultimele 180 de zile anterioare intrării în țară sau prezintă rezultatul negativ 

al unui test RT-PCR pentru infecția cu SARS-CoV-2 efectuat cu cel mult 72 de ore înaintea intrării 

pe teritoriul național, iar deplasarea se realizează doar în scop profesional; 

- personalul navigant care debarcă de la bordul navelor de navigație interioară cât și de la 

bordul navelor și elicopterelor de transport persoane sau de suport evacuare medicală precum și de la 

bordul celor care operează în zona economică exclusiva a României, care arborează pavilion român 

sau pavilion străin, dar aflat în managementul unui operator roman, într-un port românesc, cu 

condiția asigurări a echipamentelor individuale de protecție împotriva COVID-19; 

- personalul navigant maritim român care se repatriază prin orice mijloc de transport și cel 

care efectuează schimbul de echipaj la bordurile navelor aflate în porturile românești, indiferent de 

pavilionul pe care îl arborează, la intrarea în țară, precum și la îmbarcarea/debarcarea de pe navă; 

- personalul tehnic care lucrează pe platformele fixe și mobile de extracție petrol și gaze in 

zona exclusiva economică a României. 
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