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Nr. 85/26.03.2020
Către Ministerul Sănătății

Casa Națională de Asigurări de Sănătate

Ref: modificare Ordin 414/2020 și Norme de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a
Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate

Vă solicităm îndrumare și/sau modificarea și completarea Ordinului 414/2020, după caz, pentru
clarificarea în regim de urgență a celor două situații descrise în continuare, referitoare la
 documentul (adeverința, certificatul emise de Direcțiile de Sănătate Publică) stabilit prin Art. 5,

alin (1) și la
 beneficiarii concediilor medicale de carantină - membri de familie izolaţi la domiciliu, conform

Art. 1, alin (3), litera d) din Ordinul 414/2020 cu modificările și completările ulterioare.

Conform Articolului 1 din ORDIN nr. 414 din 11 martie 2020 privind instituirea măsurii de carantină
pentru persoanele aflate în situația de urgență de sănătate publică internațională determinată de
infecția cu COVID-19 și stabilirea unor măsuri în vederea prevenirii și limitării efectelor epidemiei

(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 instituiemăsura de izolare la domiciliu următoarelor categorii de persoane:
a) persoane care au călătorit în ultimele 14 zile în localităţi 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 (COVID-19);
d) membri de familie ai unei persoane care se încadrează în una dintre situaţiile de mai sus.
(4) Categoriile de persoane nominalizate la alin. (3) se vor izola la domiciliu 14 zile, timp în care
vor fi monitorizate de către direcțiile de sănătate publică și/sau prin intermediul medicului de
familie. Persoanele menționate la lit. b) pot ieși din izolarea la domiciliu dacă suspiciunea de
infecție cu COVID-19 la persoana simptomatică cu care au avut contact direct este infirmată.

Conform Articolului 5 al aceluiași ordin
(1) Asigurații cărora li se aplicămăsura de carantinare instituţionalizată în spațiile special amenajate
și persoanele cărora li se interzice continuarea activității prin instituireamăsurii de izolare la
domiciliu beneficiază de concediu și indemnizaţie de carantină pentru perioada stabilită prin
documentul eliberat de direcţiile de sănătate publică, în conformitate cu Ordonanța de urgență a
Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate,
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aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările și completările
ulterioare.
(2) Persoana izolată, care are nevoie de concediu conform alin. (1), completează o declaraţie pe
propria răspundere, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 2, care face parte integrantă din
prezentul ordin.

În fine, conform Anexei nr. 2 a aceluiași ordin, persoana izolată declară pe propria răspundere
următoarele:

– 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) ….

Menționăm că din cuprinsul anexei nr. 2 nu reiese și situaţia prevăzută de Articolul 1, alin (3), litera
d) - membri de familie ai unei persoane care se încadrează în una dintre situațiile de mai sus.

Mai mult, menționăm că documentul (adeverința, certificat) eliberat de Direcția de Sănătate Publică
conform Articolului 5, alin (1) - nemodificat prin Ordinul 497/25.03.2020 - este în continuare
obligatoriu pentru ca medicul să emită certificatul (formularul alb-roz) de concediu medical necesar
persoanei beneficiare de concediu medical.

Modelul documentului (adeverinței, certificatului) a fost comunicat Direcțiilor de Sănătate Publică și
Caselor de Asigurări de Sănătate prin adresele CNAS P1634/26.02.2020 și MS DGAMSP
2056/24.02.2020, anexate în copie.

Cu stimă,

Federația Națională a Patronatelor Medicilor de Familie
Dr. Raluca Zoițanu

Președinte


