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Ordinul 622/2020 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii 

nr. 414/2020 privind instituirea măsurii de carantină pentru persoanele aflate în 

situaţia de urgenţă de sănătate publică internaţională determinată de infecţia cu 

COVID-19 şi stabilirea unor măsuri în vederea prevenirii şi limitării efectelor 

epidemiei 

 prin carantină se înţelege atât instituirea măsurii de carantină instituţionalizată (în spaţii 

special amenajate), măsurii de carantină la domiciliu, cât şi instituirea măsurii de izolare 

la domiciliu. 

 Se instituie măsura de carantină la domiciliu în condiţiile prevăzute în Ordinul 

comandantului acţiunii, secretar de stat, şef al Departamentului pentru Situaţii de 

Urgenţă, nr. 74.546/2020, numai în situaţia în care spaţiul permite carantina individuală 

sau în condiţii de separare completă de restul locatarilor din acelaşi domiciliu, pe bază 

de declaraţie pe propria răspundere, următoarelor categorii de persoane: 

a) persoanele asimptomatice care intră pe teritoriul României venind din zonele cu 

transmitere comunitară extinsă afectate de COVID-19 (zona roşie); 

b) persoanele asimptomatice confirmate cu coronavirus (COVID-19); 

c) membri de familie asimptomatici confirmaţi cu coronavirus (COVID-19), care se 

carantinează la acelaşi domiciliu." 

 Persoanele de mai sus au obligația de a sta în carantina la domiciliu, după caz, timp de 

14 zile, precum şi de a anunţa medicul de familie cu privire la data de la care a început 

carantinarea, prin mijloace de transmitere la distanţă, în vederea monitorizării stării de 

sănătate, acestea fiind monitorizate şi controlate zilnic privind respectarea măsurii 

prevăzute de legislaţia incidentă de către instituţiile abilitate. 

 Data de începere a perioadei de carantinare sau izolare la domiciliu este dispusă în urma 

anchetei epidemiologice de către direcţia de sănătate publică judeţeană şi a municipiului 

Bucureşti. 

 Asiguraţii cărora li se aplică măsura de carantinare beneficiază de concediu şi 

indemnizaţie de carantină pentru perioada stabilită prin documentul eliberat de direcţiile 



de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, pe care îl vor transmite 

medicului de familie pe suport hârtie sau prin mijloace electronice de transmitere la 

distanţă. 

 Persoana izolată la domiciliu, pentru a beneficia de concediu şi indemnizaţie de 

carantină, va completa şi va transmite doar medicului de familie, pe suport hârtie sau 

prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, o declaraţie pe propria răspundere, 

care face parte integrantă din prezentul ordin. În acest caz nu se va mai elibera aviz 

epidemiologic sau orice alt document justificativ de către direcţiile de sănătate publică 

judeţene şi a municipiului Bucureşti. 

 Medicul de familie poate transmite certificatele de concediu medical către asiguraţi pe 

suport hârtie sau prin mijloace electronice de transmitere la distanţă. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


