
ÎN ATENŢIA MEDICILOR DE FAMILIE  
Dispoziţii specifice privind certificatele de concediu medical acordate în perioada stării de urgenţă 

 

I. Ca urmare a publicării în Monitorul Oficial  nr. 321 din 16 aprilie 2020 a Ordinului nr. MS/CNAS nr. 

633/470/2020 privind modificarea Ordinului MS/CNAS nr. 15/1311/2018 pentru aprobarea Normelor de aplicare a 

prevederilor OUG nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, vă prezentăm mai jos 

principalele reglementări privind certificatele de concediu medical acordate în perioada stării de urgenţă: 

 

Certificatele de concediu medical eliberate în perioada stării de urgenţă instituite la nivel naţional în condiţiile 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 1/1999, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 453/2004, cu 

modificările şi completările ulterioare, se pot transmite de către medicii curanţi către persoanele asigurate şi prin 

mijloace electronice de transmitere la distanţă.  

 

Pentru eliberarea certificatelor de concediu medical în perioada stării de urgenţă, adeverinţa eliberată de către plătitorii 

de indemnizații de asigurări de sănătate se poate transmite și prin mijloace electronice de transmitere la distanţă. 

 

 Certificatele de concediu medical eliberate în perioada stării de urgenţă, acordate de medici, alţii decât medicii de 

familie, se depun la plătitorii de indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate fără viza medicului de familie. 

 

 Documentul care atestă ieşirea din starea de carantină instituţionalizată a persoanei asigurate, necesar pentru 

eliberarea certificatelor de concediu medical, se poate solicita şi se poate transmite de către direcţiile de sănătate 

publică persoanelor aflate în această situaţie şi prin mijloace electronice de transmitere la distanţă. 

 

Prin excepţie de la prevederile art. 9 alin. (4) din Ordinul nr. 15/1311/2018 cu modificările și completările ulterioare, 

certificatele de concediu medical se pot acorda şi la o dată ulterioară, dar nu mai târziu de 30 de zile calendaristice 

de la data încetării perioadei stării de urgenţă, pentru următoarele situaţii:  

  a) în caz de sarcină şi lăuzie (numai concediu medical pentru maternitate); 

  b) pentru perioada de internare în spital; 

  c) pentru imobilizare în sisteme de imobilizare specifice aparatului locomotor, numai de către medicul 

ortoped/chirurg; 

  d) situaţii pentru care este necesar avizul medicului expert al asigurărilor sociale peste 90 de zile; 

  e) în caz de carantină; 

  f) pentru risc maternal; 

  g) pentru îngrijirea copilului bolnav; 

  h) pentru asiguraţii aflaţi în situația prevăzută la art. 27 din Ordinul nr. 15/1311/2018 cu modificările și completările 

ulterioare- (asigurați aflați în incapacitate temporară de muncă, care au urmat un tratament în străinătate pentru afecțiuni 

care nu pot fi tratate în țară); 

  i) pentru asiguraţii cu afecţiunile prevăzute la art. 18 alin. (3) din Ordinul nr. 15/1311/2018 cu modificările și 

completările ulterioare- (boli speciale); 

  j) alte situaţii decât cele menţionate la lit. a)-i), ce necesită prelungirea concediului medical de către medicii de 

specialitate, alţii decât medicii de familie; 

  k) pentru consultaţiile medicale la distanţă acordate în perioada stării de urgenţă, potrivit prevederilor legale, în 

cazurile care necesită concediu medical. 

 

 Certificatele de concediu medical care cuprind a 91-a zi sau depăşesc 183 de zile, precum şi cele acordate pentru 

risc maternal, în perioada stării de urgenţă, se eliberează şi se plătesc fără avizul medicului expert al asigurărilor 

sociale, respectiv fără avizul medicului de medicina muncii.  

 

 La externarea din spital a pacientului cu COVID-19, medicul curant eliberează certificatul de concediu medical atât pentru 

perioada internării, cât şi pentru durata externării cu înscrierea codului de indemnizaţie corespunzător. 

Pentru aceste situații, în cazul în care la externarea din spital se impune continuarea îngrijirii pacientului, medicul curant 

stabileşte perioada necesară îngrijirii şi eliberează un nou certificat de concediu medical pentru perioada acordată la 

externare.  

Dacă după expirarea concediului medical acordat la ieşirea din spital starea sănătăţii pacientului nu permite 

reluarea activităţii, medicul de familie, pe baza scrisorii medicale eliberate de medicul curant din spital, poate 

prelungi concediul medical pentru aceeaşi afecţiune cu cel mult 14 zile. 

Pe perioada stării de urgenţă, dacă, după expirarea concediului medical acordat la ieşirea din spital, pentru alte situaţii 

decât cele la alineatul precedent, starea sănătăţii pacientului nu permite reluarea activităţii, medicul de familie, pe baza 

scrisorii medicale eliberate de medicul curant din spital, poate prelungi concediul medical pentru aceeaşi afecţiune, 

cu încadrarea în duratele maxime prevăzute de lege. 

 

  



II. De asemenea, vă informăm că, în conformitate cu art. 1 din Ordinul MS nr. 414 din 11 martie 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, cu modificările şi completările  aduse de  Ordinul MS nr. 629/2020 publicat în Monitorul Oficial nr.  

318 din 16 aprilie 2020: 

(1)”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. 

 

“(2) Se instituie măsura de carantină instituţionalizată pentru persoanele asimptomatice care intră pe teritoriul 

României venind din zonele cu transmitere comunitară extinsă afectate de COVID-19 (zona roşie), pentru o 

perioadă de 14 zile, în spaţii special amenajate puse la dispoziţie de către autorităţile locale. 

 

 (2¹) 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, prevăzută în anexa nr. 3, 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) membrii de familie care se carantinează la acelaşi domiciliu cu persoanele prevăzute la lit. a). 

  

 (3) Se instituie măsura de izolare la domiciliu următoarelor categorii de persoane: 

a) persoane care au călătorit în ultimele 14 zile în localităţi din zonele afectate de C OVID-19, altele decât cele 

cu transmitere comunitară extinsă (zona galbenă); 

b) persoane care au intrat în contact direct cu persoanele cu simptome şi 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 timp de 14 zile, timp în care îşi 

monitorizează starea de sănătate. În situaţia în care prezintă simptome de boală vor anunţa medicul de familie 

sau sistemul «112». Dacă la sfârşitul celor 14 zile de izolare la domiciliu nu prezintă simptome de boală, aceştia 

pot ieşi din izolare fără a avea nevoie de documente justificative (aviz epidemiologic). Persoanele 

menţionate la alin. (3) lit. b) pot ieşi din izolarea la domiciliu dacă suspiciunea de infecţie cu COVID-19 

la persoana simptomatică, cu care a avut contact direct, este infirmată. 
  

 (4¹) Categoriile de persoane nominalizate la alin. (2¹) au obligaţia de a se 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. 

(4²) 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. 

 

            Totodată vă facem cunoscut faptul că, direcţiile de sănătate publică judeţene şi cea a municipiului 

Bucureşti au obligaţia ca, doar la ieşirea din carantina să elibereze persoanelor ce s-au aflat în această situaţie 

un aviz epidemiologic de ieşire din carantină, care se poate transmite şi prin mijloace electronice de 

transmitere la distanță. 

  

În acest context normativ precizăm că: 

 pentru persoanele pentru care s-a instituit măsura izolării la domiciliu amintite mai sus, medicul de 

familie eliberează certificatul de concediu medical pentru carantină pe baza declaraţiei pe proprie 

răspundere a persoanei izolate, declaraţie care se dă sub incidenta art. 326 cod penal – “falsul in 

declaraţii” 
  

 pentru persoanele care ies din carantina instituţionalizată sau din carantină la domiciliu medicul de 

familie eliberează certificatul de concediu medical pentru carantină pe baza avizului epidemiologic de 

ieşire din carantină eliberat de către direcţia de sănătate publică județeană. 
 



Pentru categoriile de persoane nominalizate la art. 1 alin. (3) din Ordinul 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, cu modificările şi completările ulterioare, medicul de familie eliberează 

certificatul de concediu medical pentru carantină cu respectarea prevederilor art. 5 alin. (3) din acelaşi 

ordin, respectiv:   ” Persoana izolată la domiciliu în conformitate cu prevederile art. 1 alin. (3), 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, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 2, 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.” 

 

 

Conducerea CAS IALOMIȚA 

 

 

 


