
DEROGAREA	DE	LA	MĂSURA	DE	CARANTINARE	ȘI	
SUSPENDAREA	TEMPORARĂ	A	MĂSURII	DE	

CARANTINARE 

CEREREA	ȘI	DOCUMENTELE	JUSTIFICATIVE	ALE	MOTIVULUI	CERERII	
PENTRU	DEROGARE/SUSPENDARE	DE	LA	MĂSURA	DE	CARANTINARE	SE	

VOR	TRANSMITE	PRIN	E‐MAIL	LA	ADRESELE:	

	

cjcci@prefecturagorj.ro	
  

ATENTIE:	

TOATE	SOLICITĂRILE	SE	ADRESEAZĂ	CU	CEL	PUTIN	
24	DE	ORE	INAINTE	DE	ZIUA	SI	ORA	SOLICITĂRII	! 

  

- PERSOANELE	CARANTINATE	NU	POT	PĂRĂSI	
DOMICILIUL	DE	CARANTINĂ. 

‐	PENTRU	EFECTUAREA	TESTULUI	RT‐PCR,	PENTRU	
VACCINARE	ȘI	PENTRU	ALTE	SITUAȚII	SPECIALE	

PRECIZATE	ÎN	LEGISLAȚIA	INCIDENTĂ	ESTE	NECESARĂ	
APROBAREA	DSP	GORJ/CJCCI	GORJ 

  

IMPORTANT!!! 

  

1.     MĂSURA	CARANTINĂRII	PENTRU	PERSOANELE	CARE	SOSESC	DIN	
ȚĂRILE/ZONELE/TERITORIILE	CU	RISC	EPIDEMIOLOGIC	RIDICAT	SE	APLICĂ	
LA	PUNCTELE	DE	TRECERE	A	FRONTIEREI	ÎN	ROMÂNIA	
(GRANIȚĂ/AEROPORT). 
2.     POT	SOLICITA	DEROGARE/SUSPENDARE	A	MĂSURII	DE	CARANTINARE	DE	
LA	DSP	GORJ	NUMAI	PERSOANELE	CARE	AU	DOMICILIUL	DE	CARANTINARE	
DECLARAT	ÎN	JUDEȚUL	GORJ. 



4.     PERSOANELE	CARE	SUNT	CARANTINATE	ÎN	AEROPORT/GRANITA,	DAR	ÎȘI	
ALEG	DOMICILIU	DE	CARANTINĂ	DIN	ALT	JUDEȚ,	SE	ADRESEAZĂ	PENTRU	
DEROGĂRI	/SUSPENDĂRI	ALE	MĂSURII	DE	CARANTINARE	LA	CJCCI	SAU	DSP	
DIN	JUDEȚUL	RESPECTIV. 

 
FOARTE	IMPORTANT!!!	

	
SOLICITAREA DEROGĂRII DE LA MĂSURA DE CARANTINARE, PE 

BAZA CERTIFICATELOR DE VACCINARE DESCĂRCATE DUPĂ	
INTRAREA	PE	TERITORIUL	ROMÂNIEI, CARE	NU	AU	FOST	
VERIFICATE	DE	POLIȚIA	DE	FRONTIERĂ NU SE APROBĂ!!! 

 
EXCEPȚIA DE LA MĂSURA DE CARANTINARE PE BAZA 

CERTIFICATULUI DE VACCINARE, DUPĂ	INSTITUIREA	MĂSURII	DE	
CARANTINARE, NU	ESTE	CRITERIU	PENTRU	ACORDAREA	

DEROGĂRII	DE	LA	MĂSURA	DE	CARANTINARE. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROCEDURĂ PENTRU SUSPENDAREA TEMPORARĂ IN VEDEREA 
EFECTUARII VACCINULUI PENTRU CATEGORIILE DE PERSOANE 

CARANTINATE CARE NU PREZINTĂ SIMPTOME ASOCIATE COVID-19 
 

CONDIȚII: 
Persoana carantinată, care nu prezintă simptome specifice COVID-19 si 
care doreste efectuarea  vaccinului 
solicită  suspendarea  temporară  a  măsurii  de  carantinare  pentru efectuarea 
vaccinului astfel: 

A) Se trimite, cu cel puțin 24 de ore înainte de data efectuarii vaccinarii, prin e-
mail, la adresa: cjcci@prefecturagorj.ro  o cerere care va conține: 

1. numele şi prenumele solicitantului, 
2. codul numeric personal (CNP) 
3. domiciliul declarat pentru carantină 
4. numărul de telefon al persoanei solicitante 
5. denumirea si adresa centrului de vaccinare la care s-a programat 
6. data programării – ziua, luna, anul - și ora programării 
7. mijlocul de transport utilizat pentru deplasare de la domiciliu de carantinare la 
Centrul de vaccinare și înapoi. 
B) Pentru analizarea și verficarea datelor înscrise în cerere se anexează cererii copia 
după cartea de identitate sau pașaport. 
      

In 24 de ore de la vaccinare, va transmite la DSP Gorj, la adresa 
de  email: cjcci@prefecturagorj.ro, certificatul de vaccinare primit. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CONDIȚII ȘI CRITERII DE SUSPENDARE TEMPORARĂ A MĂSURII DE 
CARANTINARE PENTRU URGENTE MEDICALE, EVENIMENTE 
FAMILIALE, PRESCHIMBARE DOCUMENTE DE IDENTITATE 

  
CRITERII 
1.  Suspendarea  temporară  a  măsurii  de  carantinare se  poate  solicita  în  baza  doc
umentelor  justificative  în  următoarele situații: 

        pentru participarea la evenimente familiale legate de naștere, căsătorie sau 
deces, 

        pentru  deplasări  pentru  intervenții/tratamente  medicale  NUMAI  în  cazuri  
care  nu  suportă  amânare  (ex:  afecțiuni oncologice, insuficiență renală 
cronică  -  în program de hemodializă) 

        NU SE APROBĂ SUSPENDARE TEMPORARĂ PENTRU 
PROGRAMĂRI LA CONSULTAȚII MEDICALE SAU ANALIZE 
MEDICALE CURENTE!!! 

        pentru preschimbare documente de identitate (carte de 
identitate și/sau pașaport) 

2. Analiza situațiilor prevăzute mai sus este realizată la nivelul centrelor județene de 
coordonare și conducere a intervenției (CJCCI) și cazurile considerate ca justificate 
pot face obiectul suspendării temporare a măsurii de carantină, prin decizie cu 
caracter individual, emisă de Direcția de Sănătate Publică. 
PROCEDURĂ PENTRU OBȚINEREA SUSPENDĂRII TEMPORARE A 
MĂSURII DE CARANTINARE 
  

  
  

SOLICITARE 
SUSPENDARE 

TEMPORARA PENTRU 
URGENTE MEDICALE 

  
SOLICITARE 
SUSPENDARE 
TEMPORARA 

PENTRU 
PARTICIPAREA LA 

EVENIMENTE 
FAMILIALE 

  

  
SOLICITARE 
SUSPENDARE 

CARANTINARE 
PENTRU 

RIDICAREA SAU 
PRESCHIMBAREA 

CĂRȚII  DE 
IDENTITATE SI/SAU

PASAPORTULUI 

PRECIZARE: Nu se aproba 
suspendarea temporara 
pentru consultatii curente, decat
 pentru cazuri care nu 
suporta amanare:dializa, 
afectiuni oncologice, 
etc. NUMAI DACA SUNT 
DOVEDITE CU 
DOCUMENTE MEDICALE 
AUTENTICE 

Cerere care trebuie să 
cuprindă: nume, 
prenume, CNP, 
domiciliul, nr. de 
telefon, in care 
se mentionează evenim
entul 
(casatorie, deces) si in 
care se 
specifica: ziua, 
intervalul de 

Cerere care să 
cuprindă: nume, 
prenume, CNP, nr. de 
telefon, domiciliul de 
carantinare,motivul soli
citarii 
(depunere documente 
sau 
ridicare acte), data si 
ora 
programarii pentru 
prezentare 



Pentru urgente medicale se 
solicita serviciul de ambulanta 
112. 
Cerere in care se specifica: 
nume, prenume, CNP, 
domiciliul, nr. de 
telefon, situatia medicala, 
spitalul 
unde va adresati (localitate) 
ziua, ora si intervalul de 
timp, mijlocul de transport 
folosit 
Se anexeaza obligatoriu: 
-documente medicale 
justificative ale afectiunii 
medicale si care sa argumenteze 
suspendarea 
-copia CI/pasaport 
  

timp, localitatea unde 
are loc 
evenimentul, gradul de 
rudenie, mijlocul 
de ransport. 
Se anexeaza 
-copia certificatului de 
deces, iar in 
cazul casatoriei-
document care atesta 
programarea acestui 
eveniment, 
- copia carții de 
identitate/pasaport. 
  

la institutiile publice 
care 
elibereaza astfel de 
documente, mijlocul de 
transport 
Se anexează: 
-copia CI/pasaport. 
  

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROCEDURĂ PENTRU DEROGAREA DE LA 
MĂSURA DE CARANTINARE ÎN CAZUL 

PĂRĂSIRII ROMÂNIEI ÎNAINTE DE 
FINALIZAREA PERIOADEI DE CARANTINARE 

  
1. În cazul părăsirii României cu avionul: 
Declaratie pe proprie raspundere in care se specifica: 

        numele și prenumele complet al persoanei solicitante 
        codul numeric personal (CNP) 
        adresa de carantina 
        numărul de telefon 
        țara unde dorește să călătoarească 
        data plecării – se specifică ziua, luna, anul, și ora plecării 
        aeroportul de pe care pleacă din România 

Pentru verificarea și analizarea datelor înscrise în cerere, se anexează următoarele 
documente: 

        copie după cartea de identitate sau după pașaportul persoanei solicitante 
        copia biletului de avion (ATENȚIE!!! – NU SE ACCEPTĂ REZERVAREA 

2. În cazul părăsirii României cu mașina personală sau autoturism particular, 
firma de transport persoane, tren: 
Declaratie pe proprie răspundere în care se va specifica: 

        numărul de înmatriculare al mașinii cu care se efectueză călătoria 
        data plecării - ziua, luna, anul și ora plecării 
        punctul de frontieră tranzitat la ieșirea din România, dupa caz 
        intervalul orar în care se intenționează trecerea prin frontieră 

Pentru verificarea și analizarea datelor înscrise în cerere, se anexează următoarele 
documente: 

        copie după cartea de identitate sau după pașaportul persoanei solicitante 
        copia biletului de călătorie în cazul autobuzelor/autocarelor sau copie a 

biletului de tren, după caz 
 Precizam ca, nerespectarea solicitarii si a declaratiei de parasire a Romaniei, intra 
sub incidenta Codului Penal, art. 35,  prin incalcarea legislatiei si 
respectiv, zadarnicirea combaterii bolii. 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 



LEGISLAŢIE PRIVIND REGULILE DE APLICARE A MĂSURII 
DE CARANTINĂ ASUPRA PERSOANELOR CARE SOSESC ÎN 

ROMÂNIA VALABILE PENTRU PERIOADA: 
10.12.2021 ORA 0000 - 08.01.2022 ORA 2400

 

  
HOTĂRÂREA  nr. 43 din 1 iulie 2021 privind aprobarea listei 
ţărilor/teritoriilor de risc epidemiologic ridicat, criteriile pe baza cărora se 
stabilesc acestea, precum şi a regulilor de aplicare a măsurii carantinei asupra 
persoanelor care sosesc din acestea în România 

  
    CU MODIFICĂRILE ŞI COMPLETĂRILE DIN: 
  

        HOTĂRÂREA nr. 111 din 06.12.2021 pentru stabilirea regulilor de aplicare 
a măsurii carantinei asupra persoanelor care sosesc în România valabile în 
perioada 10.12.2021 ora 0000 - 08.01.2022 ora 2400 

        HOTĂRÂREA nr. 113 din 10.12.2021 privind modificarea şi completarea 
hotărârii nr. 111 din 06.12.2021 pentru stabilirea regulilor de aplicare a măsurii 
carantinei asupra persoanelor care sosesc în România valabile în perioada 
10.12.2021 ora 0000 - 08.01.2022 ora 2400, precum şi pentru aprobarea Listei 
cu clasificarea ţărilor/teritoriilor în funcţie de rata de incidenţă cumulată 

  
NOTE: 

1.    Persoanele care LA INTRAREA PE TERITORIUL României NU au 
îndeplinit criteriile din legislaţia incidentă pentru exceptarea de la 
măsura carantinării NU POT SOLICITA LA DSP GORJ, ULTERIOR 
INTRARII ÎN ŢARĂ, DEROGAREA DE LA MASURA 
CARANTINĂRII. 

2.    Şoferii profesionişti care NU au îndeplinit criteriile din legislaţia incidentă 
pentru exceptarea de la măsura carantinei NU pot solicita la DSP GORJ 
ulterior intrării în ţară derogarea de la măsura carantinării. 

3.    Criteriile care se încadrează la exceptarea de la măsura carantinării se 
stabilesc numai în punctul de frontieră pe unde persoanele intră în ţară! 

4.    PRECIZARE: NU SE EFECTUEAZA TEST RT-PCR ULTERIOR 
INTRĂRII ÎN ŢARĂ! Acesta nu este valabil şi nu constituie criteriu de 
derogare de la măsura carantinării decisă în punctul de frontieră!  

 

 

 

 

 

 



REGULI DE APLICARE A MĂSURII CARANTINEI 
PENTRU PERSOANELE CARE SOSESC ÎN ROMÂNIA 
DIN UNIUNEA EUROPEANĂ, SPAŢIUL ECONOMIC 

EUROPEAN ŞI CONFEDERAŢIA ELVEŢIANĂ 

  
ZONA VERDE ŞI GALBENĂ 
  

1.    Nu se aplică măsura carantinării dacă îndeplinesc UNA din următoarele 
condiţii: 

        persoanele vaccinate cu schema completă şi care prezintă Certificatul digital 
        persoanele care au trecut prin boală în ultimele 180 de zile şi care prezintă 

Certificatul digital prin care atestă rezultatul pozitiv al testului pentru infecţia cu 
SARS CoV-2 

        persoanele care prezintă testul RT-PCR negativ efectuat cu maxim 72 de 
ore anterior îmbarcării sau intrării pe teritoriul naţional demonstrat prin Certificat 
digital. 

  
ZONA ROŞIE 
  

1.    Nu se aplică măsura carantinării dacă îndeplinesc UNA din următoarele 
condiţii: 

        persoanele vaccinate cu schema completă şi care prezintă Certificatul digital 
        persoanele care au trecut prin boală în ultimele 180 de zile şi care 

prezintă Certificatul digital prin care atestă rezultatul pozitiv al testului pentru 
infecţia cu SARS CoV-2 

2.    Se aplică măsura carantinării timp de 10 zile pentru: 
        persoanele nevaccinate şi care prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR 

efectuat cu maxim 72 de ore anterior îmbarcării sau intrării pe teritoriul naţional 
        persoanele care nu au trecut prin boală în ultimele 180 de zile şi care prezintă 

rezultatul negativ al unui test RT-PCR efectuat cu maxim 72 de ore anterior 
îmbarcării sau intrării pe teritoriul naţional 

3.    Se aplică măsura carantinării timp de 14 zile pentru: 
        persoanele nevaccinate şi care NU prezintă rezultatul negativ al unui test RT-

PCR efectuat cu maxim 72 de ore anterior îmbarcării 
        persoanele care nu au trecut prin boală în ultimele 180 de zile şi care NU 

prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR efectuat cu maxim 72 de 
ore anterior îmbarcării sau intrării pe teritoriul naţional 

  
NOTE: 
1. Pentru persoanele care nu pot prezenta dovada testului RT-PCR  negativ la intrarea în ţară 
se aplica măsura carantinei!!! 
Ulterior carantinării, legislaţia NU permite efectuarea testului RT-PCR în scopul derogării 
de la carantină!!! 
2. Aplicarea excepţiilor de la măsura carantinei se face exclusiv în punctul de trecere a 
frontierei în România!!! 
Ulterior aplicării măsurii de carantină pentru neîndeplinirea criteriilor de 
exceptare, persoana în cauză nu poate solicita derogare de la măsura carantinării aplicată 
corect în punctul de frontieră 
  



REGULI DE APLICARE A MĂSURII CARANTINEI 
PENTRU PERSOANELE CARE SOSESC IN ROMÂNIA 

DIN ZONE TERŢE (NON-UE) 
  

1. Nu se aplică măsura carantinării pentru: 
a.     persoanele vaccinate cu schema completă (pe baza documentului emis de 

unitatea sanitară care l-a administrat) şi care prezintă obligatoriu rezultatul 
negativ al unui test RT-PCR efectuat cu maxim 48 de ore anterior îmbarcării 
sau intrării pe teritoriul naţional 

sau 

b.    persoanele care au trecut prin boală în ultimele 180 de zile (dovada 
confirmării pozitive emisă de autoritatea competentă a statului respectiv) şi 
care prezintă obligatoriu rezultatul negativ al unui test RT-PCR efectuat 
cu maxim 48 de ore anterior îmbarcării sau intrării pe teritoriul naţional 

  
2. Se aplică măsura carantinării timp de 10 zile pentru: 

a.     persoanele nevaccinate şi care prezintă obligatoriu rezultatul negativ al 
unui test RT-PCR efectuat cu maxim 48 de ore anterior îmbarcării 

b.    persoanele care nu au trecut prin boală în ultimele 180 de zile şi 
care prezintă obligatoriu rezultatul negativ al unui test RT-PCR efectuat 
cu maxim 48 de ore anterior îmbarcării sau intrării pe teritoriul naţional 

c.     persoanele vaccinate dacă NU prezintă rezultatul negativ al unui test RT-
PCR 

d.    persoanele care au fost confirmate pozitiv pentru infecţia cu virusul SARS-
CoV-2 în ultimele 180 de zile anterioare intrării în ţară, dacă NU prezintă 
rezultatul negativ al unui test RT-PCR 

  
3. Se aplică măsura carantinării timp de 14 zile pentru: 

a.     persoanele nevaccinate şi care NU prezintă rezultatul negativ al unui test 
RT-PCR efectuat cu maxim 48 de ore anterior îmbarcării sau intrării pe 
teritoriul naţional 

b.    persoanele care nu au trecut prin boală în ultimele 180 de zile şi care NU 
prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR efectuat cu maxim 48 de 
ore anterior îmbarcării sau intrării pe teritoriul naţional 

  
NOTE 

1. Pentru persoanele care NU pot prezenta dovada testului RT-PCR negativ la 
intrarea în ţară SE APLICĂ MĂSURA CARANTINEI!!! 
Ulterior carantinării, legislaţia NU permite efectuarea testului RT-PCR în 
scopul derogării de la carantină!!! 
2. APLICAREA EXCEPŢIILOR de la măsura carantinei SE FACE 
EXCLUSIV ÎN PUNCTUL DE TRECERE A FRONTIEREI în România. 
Ulterior aplicării măsurii de carantină pentru neîndeplinirea criteriilor de 
exceptare, persoana în cauză NU poate solicita derogare de la 
măsura carantinării aplicată corect în punctul de frontieră.  

 


