
Informare privind procedura de eliberare a concediilor medicale în caz de carantină 

sau autoizolare voluntară la domiciliu 

 

Direcția de Sănătate Publică Galaţi a înștiințat medicii de familie din județ cu privire la 

pașii care trebuie urmați în cazul în care trebuie eliberat certificatul de concediu medical pentru 

persoana care este în autoizolare voluntară la domiciliu sau carantinată. 

Fiecare persoană autoizolată/aflată în carantină este informată la luarea în evidenţă de 

către Direcția de Sănătate Publică Galaţi că, că este obligată să-şi anunţe medicul de familie 

despre situaţia în care se află. 

Categoriile de persoane pentru care se instituie măsura de autoizolare la domiciliu 

conform prevederilor Ordinului MS nr. 414/2020 modificat și completat prin Ordinul MS nr. 

497/2020, respectiv 

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 (COVID-19); 

d) membri de familie ai unei persoane care se încadrează în una dintre situațiile de mai sus. 

se vor autoizola la domiciliu timp de 14 zile, timp în care își monitorizează starea de 

sănătate. În situația în care prezintă simptome de boală vor suna la 112. 

Începând cu data de 25.03.2020, după expirarea celor 14 zile de autoizolare la 

domiciliu, respectiv în a 15-a zi, persoanele care nu prezintă simptome de boală pot ieși 

din autoizolare fără a avea nevoie de documente justificative din partea Direcției de 

Sănătate Publică Galaţi, dar respectând prevederile ordonanţelor militare în vigoare. 

Persoanele autoizolate, care au nevoie de concediu, după expirarea celor 14 zile de 

autoizolare la domiciliu, respectiv în a 15-a zi, completează o declarație pe proprie 

răspundere la medicul de familie (modelul de declaraţie a fost trimis medicilor de familie 

în format electronic de către Direcția de Sănătate Publică Galaţi) sau pot descărca 

declaraţia de mai jos pe care o completează şi o prezintă medicului de familie pentru 

eliberarea certificatului de concediu medical pentru perioada de autoizolare. 

Pentru persoanele cărora li s-a aplicat măsura de carantină instituţionalizată în 

spaţii special amenajate, Direcția de Sănătate Publică Galaţi eliberează la ieşirea din 

carantină un aviz epidemiologic conform Ordinului MS nr. 414/11.03.2020, art. 5 şi o 



adeverinţă pe baza căreia medicul de familie va elibera certificat de concediu medical 

pentru perioada carantinată. 

Durata concediilor medicale pentru carantină sau autoizolare nu diminuează numărul 

zilelor de concediu medical acordate unui asigurat pentru celelalte afecțiuni. În situația 

concediului pentru carantină, nu se aplica restricția privind durata maximă de 10 zile 

calendaristice a concediului medical pe care îl poate elibera medicul de familie. Această 

restricție este prevăzută doar pentru concediul și indemnizația pentru incapacitate temporară 

de muncă, cauzată de boli obișnuite sau de accidente în afara muncii. Cuantumul brut lunar 

al indemnizației pentru carantină reprezintă 75% din baza de calcul stabilită. Medicul de 

familie va menționa în certificatul medical perioada de carantină sau de autoizolare stabilită de 

Direcția de Sănătate Publică Galaţi. 

Certificatul de concediu medical eliberat de către medicul de familie se depune la 

plătitor. Conform prevederilor OUG nr. 158/2005 şi art. 60 (2) din Normele de aplicare, în 

cazul concediilor medicale pentru carantină, angajatul nu este obligat să depună la angajator 

certificatul pentru luna anterioară până la data de 5 a lunii în curs, ci până la sfârșitul lunii în 

curs. Astfel, angajatul poate depune certificatul pentru concediul medical după ieșirea din 

autoizolare/carantină. 

Nerespectarea măsurilor de carantină, respectiv de autoizolare la domiciliu, precum și 

furnizarea de informații false autorităților se sancționează conform legilor în vigoare. 

 

 


