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Nr. 127/27.03.2020
PROPUNERI privind Ordinul 414/2020
Ordinul 414
Articolul 1
(1) În înțelesul prezentului ordin, prin carantină se
înțelege atât instituirea măsurii de carantină
instituționalizată (în spații special amenajate), cât și
instituirea măsurii de izolare la domiciliu.
(2) Se instituie măsura de carantină instituționalizată
pentru persoanele asimptomatice care intră pe teritoriul
României venind din zonele cu transmitere comunitară
extinsă afectate de COVID-19 (zona roșie), pentru o
perioadă de 14 zile, în spații special amenajate puse la
dispoziție de către autoritățile locale.
(3) Se instituie măsura de izolare la domiciliu
următoarelor categorii de persoane:
a) persoane care au călătorit în ultimele 14 zile în
localități din zonele afectate de COVID-19, altele decât cele
cu transmitere comunitară extinsă (zona galbenă);
b) persoane care au intrat în contact direct cu
persoanele cu simptome și care au călătorit în zone cu
transmitere comunitară extinsă;
c) persoane care au intrat în contact direct cu
persoanele care au fost confirmate cu coronavirus (COVID19);
d) membri de familie ai unei persoane care se
încadrează în una dintre situațiile de mai sus.
(4) Categoriile de persoane nominalizate la alin. (3) se
vor izola la domiciliu timp de 14 zile, timp în care își
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monitorizează starea de sănătate. În situația în care
prezintă simptome de boală vor anunța medicul de familie
sau sistemul «112». Dacă la sfârșitul celor 14 zile de izolare
la domiciliu nu prezintă simptome de boală, aceștia pot ieși
din izolare fără a avea nevoie de documente justificative
(aviz epidemiologic). Persoanele menționate la alin. (3) lit.
b) pot ieși din izolarea la domiciliu dacă suspiciunea de
infecție cu COVID-19 la persoana simptomatică, cu care a
avut contact direct, este infirmată.

monitorizează starea de sănătate. În situația în care prezintă
simptome de boală vor anunța medicul de familie sau
sistemul «112». Dacă la sfârșitul celor 14 zile de izolare la
domiciliu nu prezintă simptome de boală, aceștia pot ieși din
izolare fără a avea nevoie de documente justificative (aviz
epidemiologic). Persoanele menționate la alin. (3) lit. b) pot
ieși din izolarea la domiciliu dacă suspiciunea de infecție cu
COVID-19 la persoana simptomatică, cu care a avut contact
direct, este infirmată.
(5) Masura de izolare la domiciliu se instituie printr-o
decizie a Directiilor de sanitate publica judetene respective
a municipiului Bucuresti care se comunica persoanelor
izolate inclusiv prin mijloace electronice.

Articolul 5
(1) Asigurații cărora li se aplică măsura de carantinare
instituționalizată în spațiile special amenajate și persoanele
cărora li se interzice continuarea activității prin instituirea
măsurii de izolare la domiciliu beneficiază de concediu și
indemnizație de carantină pentru perioada stabilită prin
documentul eliberat de direcțiile de sănătate publică, în
conformitate cu Ordonanța de urgență a Guvernului nr.
158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări
sociale de sănătate, aprobată cu modificări și completări
prin Legea nr. 399/2006, cu modificările și completările
ulterioare.
(2) Direcțiile de sănătate publică județene și cea a
municipiului București au obligația ca, la ieșirea din
carantină, să elibereze persoanelor ce s-au aflat în această
situație un aviz epidemiologic de ieșire din carantină, al
cărui model este prevăzut în anexa nr. 1, care face parte

Articolul 5
(1) Asigurații cărora li se aplică măsura de carantinare
instituționalizată în spațiile special amenajate și persoanele
cărora li se interzice continuarea activității prin instituirea
măsurii de izolare la domiciliu beneficiază de concediu și
indemnizație de carantină pentru perioada stabilită prin
documentul eliberat de direcțiile de sănătate publică
respectiv prin declaratie pe propria raspundere
completata potrivit anexei nr. 2, în conformitate
cu Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind
concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate,
aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.
399/2006, cu modificările și completările ulterioare.
(2) Direcțiile de sănătate publică județene și cea a
municipiului București au obligația ca, la ieșirea din
carantină, să elibereze persoanelor ce s-au aflat în această
situație un aviz epidemiologic de ieșire din carantină, al
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Este nevoie de un act
de la DSP prin care se
dispune autoizolarea
pana la data de ....
decizie de
izolare/autoizolare care
sa fie comunicata
pacientului
Decizia de izolare
trebuie sa apartina unei
autoritati a statului, DSP
in cazul de fata.

Trebuie specificat
clar că pentru persoanele
aflate în izolare de
domiciliu care până la
sfârșitul perioadei de 14
zile nu au avut simptome
nu este necesar avizul
epidemiologic, iar
concediul și indemnizația
pentru această perioadă
se acordă doar in baza
declaratiei pe proprie
răspundere, fara vreun
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integrantă din prezentul ordin.
(3) Persoana izolată, care are nevoie de concediu
conform alin. (1), completează o declarație pe propria
răspundere, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 2,
care face parte integrantă din prezentul ordin.

Anexa nr. 2
DECLARAȚIE
Subsemnatul, .................................................., legitimat
cu CI/BI seria ....... nr. ............., CNP ............................,
domiciliat în .............................................., prin prezenta
declar pe propria răspundere că:
– am istoric de călătorie în țara ....................., în
perioada ......................., regiunea/orașul
...................................., cu revenire în România în data de
.................................., prin punctul de frontieră
(aeroport/terestru) ......................
sau
– contact direct cu un caz pozitiv nCoV-2019 (numele
contactului) …………………………..... .
Menționez că mi s-a recomandat izolarea/m-am
autoizolat la adresa ……………………………., începând cu data
de ………………………………. până la data de ……………………….. .

cărui model este prevăzut în anexa nr. 1, care face parte
integrantă din prezentul ordin.
(3) Persoana izolată care iese din perioada de izolare
fara sa prezinte simpltome de boala si, care are nevoie de
concediu conform alin. (1), completează o declarație pe
propria răspundere, al cărei model este prevăzut în anexa nr.
2, care face parte integrantă din prezentul ordin.
Anexa nr. 2
DECLARAȚIE
Subsemnatul, .................................................., legitimat
cu CI/BI seria ....... nr. ............., CNP ............................,
domiciliat în .............................................., prin prezenta
declar pe propria răspundere că:
– am istoric de călătorie în țara ....................., în
perioada ......................., regiunea/orașul
...................................., cu revenire în România în data de
.................................., prin punctul de frontieră
(aeroport/terestru) ......................
sau
– contact direct cu un caz pozitiv nCoV-2019 (numele
contactului) …………………………..... .
- am un membru al familiei care se incadreaza intr-una
dintre cele doua situatii de mai sus
Menționez că mi s-a recomandat izolarea la adresa
……………………………., începând cu data de
………………………………. până la data de ……………………….. . prin
decizia nr…./……….
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act de la DSP.

Trebuie mentionati si
membrii familiei celor cu
indicatii clare de izolare
conform precizarilor
subpunctului d) de la
punctul (3) al Art 1.
Trebuie scoasa
notiunea de autoizolare
care nu este definite
nicaieri in ordin.
Trebuie precizat
documentul emis de DSP
in baza caruia s-a instituit
izolare

