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Nr. 126/22.09.2020

Având în vedere modificările și completările succesive aduse actelor normative începând cu data de 12 martie
2020, în special în ceea ce privește acordarea concediilor și indemnizațiilor de asigurări sociale de sănătate pentru
perioada de carantină sau izolare la domiciliu, dispusă de Direcțiile de Sănătate Publică,
Federația Națională a Patronatelor Medicilor de Familie aduce în atenția publicului, angajaților, angajatorilor și
cabinetelor de medicina familiei următorul set de întrebări și răspunsuri despre acordarea concediilor medicale
pentru cod de indemnizaţie 07 - carantină sau cod de indemnizaţie 51 - boală infecto-contagioasă (izolare),
conform prevederilor juridice în vigoare astăzi, 22.09.2020.
În documentul de față au fost folosite următoarele prescurtări pentru actele normative citate:
LEGE carantină 136/2020 - LEGE nr. 136 din 18 iulie 2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătății
publice în situații de risc epidemiologic și biologic. Emitent - Parlamentul
Forma consolidată:
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/227953
OUG 158/2005 - ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 158 din 17 noiembrie 2005 privind concediile și indemnizațiile de
asigurări sociale de sănătate, cu modificările și completările ulterioare, până la data de 25 august 2020. Emitent Guvernul României. Forma consolidată: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/228942
Norme aplicare OUG - NORME din 5 ianuarie 2018 de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului
nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, aprobate prin Ordinul ministrului
sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 15/2018/1.311/2017, cu modificările și
completările ulterioare, până la data de 22 septembrie 2020. Emitent - Ministerul Sănătății, CNAS
Forma consolidată: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/230117

1. Cum obţin concediul medical dacă am avut contact direct cu o persoană cu test COVID-19 (RT-PCR
SARS-CoV-2) pozitiv și DSP mi-a dispus să stau în carantină la domiciliu 14 zile?
Răspuns: După ultima zi de carantină trebuie să prezentați medicului de familie (inclusiv prin e-mail/alte mijloace
de comunicare la distanță) certificatul/documentul care v-a fost eliberat de Direcţia de Sănătate Publică pentru
a vă servi la obținerea concediului medical.
Acest certificat/document trebuie să vă fie eliberat de către DSP care v-a avut în evidență pe perioada carantinei
și care v-a dispus măsura carantinei. În cazul în care DSP nu are datele dvs., DSP trebuie să vă pună la dispoziție o
adresă de e-mail oficială prin care dvs. să trimiteți datele către DSP. Alternativ, DSP poate să preia datele dvs. și
telefonic.
Vă rugăm să nu solicitaţi medicului de familie acordarea concediului medical până nu obţineţi
documentul/certificatul emis de DSP.
Suportul juridic pentru procedura descrisă anterior:
Articolul 20 Lege carantină 136/2020
(2) Concediul și indemnizaţia pentru carantină se acordă asiguraţilor cărora li se interzice continuarea activității,
care nu poate fi realizată la domiciliu, din cauza unei suspiciuni asupra unei boli contagioase, pe durata stabilită
prin certificatul eliberat de direcţia de sănătate publică.
(3) Certificatul de concediu medical pentru carantină se eliberează de medicul curant, pe baza certificatului
eliberat de organele de specialitate ale direcţiilor de sănătate publică.
Articolul 20 OUG 158/2005
Articolul 20
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(1) Concediul și indemnizaţia pentru carantină se acordă persoanelor asigurate în condițiile art. 20 din Legea nr.
136/2020.
Articolul 37 Norme aplicare OUG
(1) Persoanele asigurate pentru care s-a instituit măsura carantinei, în condițiile Legii nr. 136/2020 privind
instituirea unor măsuri în domeniul sănătății publice în situații de risc epidemiologic și biologic, beneficiază de
concedii și indemnizaţii pentru carantină indiferent de locul în care acestea se instituie.
(2) Certificatele de concediu medical pentru carantină se eliberează de către medicii curanți, respectiv de către
medicii de familie, după ultima zi a încetării perioadei de carantină, pe durata stabilită prin documentul eliberat
de direcţia de sănătate publică, dar nu mai târziu de 30 de zile calendaristice de la data ultimei zile a încetării
perioadei de carantină.

2. Cum obţin concediul medical dacă un membru al familiei a avut contact direct cu o persoană cu test
COVID-19 (RT-PCR SARS-CoV-2) pozitiv?
Răspuns: Conform prevederilor Legii 136/202, membrii familiei persoanei care a avut contact direct cu o persoană
cu test COVID-19 (RT-PCR SARS-CoV-2) pozitiv nu mai beneficiază de concediu medical. Dacă persoana care a
avut contact direct nu se poate izola de familie, atunci are obligația să solicite Direcției de Sănătate Publică să
stea în carantină într-un spațiu special amenajat pentru carantină.

Articolul 5 Lege carantină 136/2020
(3) Carantina în spaţii special desemnate de către autorităţile competente se realizează în următoarele situații:
a) în situația în care persoanele pentru care se instituie măsura de carantină declară pe propria răspundere că nu
își pot asigura condiţiile de separare fizică la domiciliu sau la locaţia declarată de acestea;

3. Cum obţin concediul medical dacă am avut test COVID-19 (RT-PCR SARS-CoV-2) pozitiv și DSP mi-a
dispus să mă izolez?
Răspuns: Toate persoanele cu test COVID-19 (RT-PCR SARS-CoV-2) pozitiv trebuie să beneficieze de examinări
clinice, paraclinice și evaluări biologice (consultație, analize de sânge și radiografie pulmonară) prin grija DSP
într-o unitate sanitară. În urma acestor examinări și evaluări trebuie să primiți de la medicul curant la externarea
sau finalul evaluării în unitatea sanitară următoarele documente:

un concediu medical eliberat de medicul curant infecționist, pneumolog din unitatea sanitară unde sunteți
examinat și evaluat și

o scrisoare medicală prin care același medic curant vă recomandă continuarea izolării la domiciliu și numărul
de zile pentru care medicul dvs. de familie vă poate elibera concediul medical.
Dacă nu aţi beneficiat încă de examinările clinice, paraclinice și evaluările biologice prin grija DSP, sau nu aţi
primit scrisoarea medicală cu numărul de zile pentru continuarea concediului medical prin medicul de familie,
trebuie să vă adresaţi DSP și să solicitaţi acest lucru.
Concediul medical pentru boală infecto-contagioasă pentru care a fost dispusă izolarea (COVID-19) poate fi
acordat și la o dată ulterioară, retroactiv, de către medicul curant care v-a examinat și evaluat sau, începând cu 22
septembrie 2020, de către medicul de familie.
DSP trebuie să vă elibereze un document/certificat (decizia de izolare) din care să reiasă perioada pentru care a
fost dispusă izolarea.
Vă rugăm să nu solicitaţi medicului de familie acordarea concediului medical înainte de ultima zi a perioadei de
izolare dispuse de DSP și dacă nu aveţi scrisoarea medicală primită în urma evaluării la spital și
documentul/certificatul DSP (decizia de izolare) care cuprinde perioada în care aţi fost izolat. Nu este necesar să
vă prezentaţi la cabinet. Medicul de familie vă poate emite certificatul de concediu medical la distanţă.
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Suportul juridic pentru procedura descrisă anterior:
Articolul 20 Lege carantină 136/2020
(4) În caz de carantină sau izolare, certificatele de concediu medical se pot elibera la o dată ulterioară, dar
numai pentru luna în curs sau luna anterioară.
(5) Durata concediilor medicale pentru carantină sau izolare nu se cumulează cu durata concediilor medicale
acordate unui asigurat pentru alte afecțiuni.
(6) În situația în care durata perioadei de carantină sau de izolare stabilită de organele de specialitate ale
direcţiilor de sănătate publică depășește 90 de zile, nu este necesar avizul medicului expert al asigurărilor
sociale.
Articolul 20 OUG 158/2005
(2) Pentru persoanele asigurate pentru care s-a dispus măsura izolării, în condițiile Legii nr. 136/2020, certificatele
de concediu medical se eliberează de către medicii curanţi care au luat în evidență aceste persoane. În aceste
cazuri, durata concediilor medicale este stabilită de către medicii curanţi, în funcţie de evoluţia bolii.
Articolul 9 Norme aplicare OUG
(4) Certificatele de concediu medical se pot elibera și la o dată ulterioară, numai pentru luna în curs sau luna
anterioară, pentru următoarele situații:
g) în cazul bolilor infectocontagioase pentru care se impune măsura izolării, potrivit legii;
Articolul 23^1 Norme aplicare OUG
(1) Asiguraţii pentru care s-a instituit măsura izolării, potrivit legii, în unități sanitare sau într-o locație alternativă
atașată unei unități sanitare beneficiază de concediu medical pe toată perioada pentru care s-a instituit această
măsură.
(2) Pentru persoana asigurată pentru care a fost instituită măsura izolării, potrivit legii, exclusiv în unități sanitare
sau întro locație alternativă atașată unei unități sanitare, medicul curant eliberează certificatul de concediu
medical la externarea din spital, atât pentru perioada internării, cât și pentru perioada externării, după caz, cu
înscrierea codului de indemnizație corespunzător. Certificatele de concediu medical se eliberează pentru
perioade de maximum 30/31 de zile calendaristice.
(3) Pentru situațiile prevăzute la alin. (2), dacă după expirarea concediului medical acordat la ieșirea din spital
starea de sănătate a persoanei asigurate nu permite reluarea activității, medicul de familie poate prelungi
concediul medical pentru aceeași afecţiune pe durata recomandată în scrisoarea medicală eliberată de medicul
curant din spital.
(4) Pentru persoana asigurată pentru care s-a instituit măsura izolării într-o unitate sanitară sau într-o locație
alternativă atașată unei unități sanitare și care poate fi externată, cu condiția izolării la domiciliu sau la locația
declarată de persoana ce urmează a fi izolată, medicul curant din spital care a îngrijit și externat pacientul
eliberează certificatul de concediu medical pentru durata internării și poate acorda un concediu medical la
externare până la împlinirea termenului maxim al perioadei de izolare sau pe o perioadă stabilită de acesta,
conform prevederilor ordinului ministrului sănătății pentru aprobarea planurilor privind modalitatea de aplicare
de direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București, de Institutul Național de Sănătate Publică,
precum și de unitățile sanitare a măsurilor în domeniul sănătății publice în situații de risc epidemiologic de
infectare cu virusul SARS-CoV-2.
(4^1) În situația în care data internării persoanei asigurate este ulterioară datei recoltării primei probe care
confirmă boala infectocontagioasă, pentru această perioadă certificatul de concediu medical se acordă de
medicul de familie, în baza documentului eliberat de direcţia de sănătate publică, care cuprinde informații
referitoare la data recoltării primei probe, data confirmării bolii infectocontagioase și data internării persoanei
bolnave.
(4^2) Pentru perioada internării în unitatea sanitară prevăzută la alin. (2) și (4), precum și pentru perioada
prevăzută la alin. (4^1) se vor acorda certificate de concediu medical «iniţial
(5) În situaţia în care medicul prevăzut la alin. (4) nu a eliberat concediu medical la externare, pentru perioada în
care persoana asigurată este izolată la domiciliu sau la locația declarată de aceasta, certificatul de concediu
medical se acordă pentru aceeași afecţiune de către medicul de familie care monitorizează starea de sănătate a
persoanei prin sistemul de telemedicină sau prin consultații medicale la distanță.
(6) Certificatul de concediu medical prevăzut la alin. (5) se acordă pentru o durată care nu poate depăși cumulat
durata maximă a perioadei de izolare care decurge de la momentul internării sau pentru o perioadă stabilită de
medicul curant din spital și comunicată prin scrisoare medicală medicului de familie.
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(6^1) Persoana asigurată confirmată cu o boală infectocontagioasă, pentru care s-a instituit măsura izolării la
domiciliu sau la o locație declarată, la recomandarea medicului care a efectuat evaluarea acesteia fără internare,
în scopul constatării și menținerii riscului de transmitere a unei boli infectocontagioase, beneficiază de concediu
medical acordat de medicul de familie, pe întreaga perioadă înscrisă în documentul eliberat de direcţia de
sănătate publică, care cuprinde informații referitoare la medicul care a evaluat cazul, unitatea sanitară în care
acesta își desfășoară activitatea, precum și recomandarea cu privire la instituirea măsurii izolării, cu precizarea
perioadei pentru care se dispune această măsură.
(7) Certificatele de concediu medical prevăzute la alin. (4^1), (5) și (6^1) se eliberează după ultima zi a încetării
perioadei de izolare, dar nu mai târziu de 30 de zile calendaristice de la data ultimei zile a încetării perioadei de
izolare.
[N.B.! ORDIN nr. 1.602/946/2020 pentru modificarea și completarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonanței
de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, aprobate
prin Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 15/2018/1.311/2017,
Emitent Ministerul Sănătății Nr. 1.602 din 21 septembrie 2020, Casa Națională de Asigurări de Sănătate Nr. 946 din 7
septembrie 2020, Publicat în Monitorul Oficial nr. 865 din 22 septembrie 2020
Articolul II
Pentru persoanele asigurate aflate în situațiile prevăzute la art. 23^1 alin. (4^1) și (6^1) din Normele de aplicare a
prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale
de sănătate, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr.
15/2018/1.311/2017, cu modificările și completările ulterioare, până la data intrării în vigoare a prezentului ordin,
certificatele de concediu medical se acordă, potrivit legii, de către medicii de familie, pe baza documentelor
eliberate de direcțiile de sănătate publică, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului ordin.]
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