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A C T E  A L E  O R G A N E L O R  D E  S P E C I A L I T A T E

A L E  A D M I N I S T R A Ț I E I  P U B L I C E  C E N T R A L E

MINISTERUL SĂNĂTĂȚII

O R D I N

pentru modificarea Ordinului ministrului sănătății nr. 1.309/2020 privind modalitatea de aplicare 

a măsurilor de prevenire și limitare a îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2

Văzând Referatul de aprobare al Direcției generale asistență medicală, medicină de urgență și programe de sănătate

publică din cadrul Ministerului Sănătății cu nr. AR 171 din 7.01.2022,

având în vedere:

— prevederile art. 31 paragraful 2 lit. c) din anexa nr. 2 — Regulamentul sanitar internațional 2005 la Hotărârea Guvernului

nr. 758/2009 pentru punerea în aplicare a Regulamentului sanitar internațional 2005;

— prevederile art. 7, 8 și 10 din Legea nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătății publice în situații

de risc epidemiologic și biologic, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

— prevederile art. 27 alin. (5) și ale art. 78 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu

modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății,

cu modificările și completările ulterioare,

ministrul sănătății emite următorul ordin:

Art. I. — Ordinul ministrului sănătății nr. 1.309/2020 privind

modalitatea de aplicare a măsurilor de prevenire și limitare a

îmbolnăvirilor cu SARS-CoV-2, publicat în Monitorul Oficial al

României, Partea I, nr. 642 din 22 iulie 2020, se modifică după

cum urmează:

1. La articolul 2 alineatul (1), litera a) se modifică și va

avea următorul cuprins:

„a) persoanele care au intrat în contact direct cel puțin cu o

persoană confirmată cu SARS-CoV-2, prin identificarea ARN

SARS-CoV-2 (testare NAAT/RT-PCR), fie prin teste antigenice

rapide, în produsele biologice recomandate (exsudat nazal,

exsudat faringian, spută, lavaj bronșic);”.

2. Articolul 4 se modifică și va avea următorul cuprins:

„ARTICOLUL 4

Izolarea persoanelor

(1) Izolarea persoanelor diagnosticate cu virusul SARS-CoV-2

prin identificarea ARN SARS-CoV-2 (testare NAAT/RT-PCR), fie

prin teste antigenice rapide, în produsele biologice recomandate

(exsudat nazal, exsudat faringian, spută, lavaj bronșic), sau cu

semne și simptome sugestive infectării cu virusul SARS-CoV-2,

conform definiției de caz stabilite de Institutul Național de

Sănătate Publică — Centrul Național de Supraveghere și

Control al Bolilor Transmisibile, se realizează, după cum

urmează:

a) în unități sanitare care asigură asistența medicală a

pacienților cu COVID-19 pentru:

1. pacienții cu sau fără semne de agravare legate de infecția

cu SARS-CoV-2, dar cu decompensarea bolii de fond în timpul

monitorizării la domiciliu;

2. pacienții care necesită oxigenoterapie, cu manifestări

severe de COVID-19, sau cei care necesită suport al unei/mai

multor funcții vitale și/sau au sepsis/șoc septic (cu stare critică);

3. pacienții fără manifestări severe determinate de COVID-19,

dar cu alte afecțiuni care impun asistența spitalicească datorită

imposibilității acestora de a fi tratați și monitorizați eficient la

domiciliu;

b) la domiciliu sau la o locație declarată pentru:

1. pacienții asimptomatici sau cu manifestări clinice ușoare

COVID-19, fără factori de risc, care nu necesită oxigenoterapie;

2. pacienții cu manifestări clinice medii COVID-19, fără factori

de risc, care nu necesită oxigenoterapie, cu sau fără tratament

antiviral, după evaluarea acestora în centrele de evaluare.

3. pacienții cu manifestări clinice ușoare sau medii de

COVID-19 și cu factori de risc, dar care nu necesită

oxigenoterapie, cu sau fără tratament antiviral, după

investigarea acestora în centrele de evaluare.

(2) Modelul deciziei de confirmare sau infirmare a măsurii de

izolare sau de prelungire a izolării este prevăzut în anexa nr. 2

la prezentul ordin și conține mențiuni cu privire la data și

emitentul actului, numele și datele de identificare ale persoanei

izolate, durata măsurii și calea de atac prevăzută de lege.

(3) În scopul prevenirii răspândirii virusului SARS-CoV-2,

până la comunicarea deciziei direcției de sănătate publică prin

care se confirmă sau se infirmă măsura izolării sau a prelungirii

izolării recomandate în spațiul special desemnat de autorități

sau, după caz, până la comunicarea hotărârii primei instanțe,

persoana în cauză nu poate părăsi locația unde se află izolată

fără încuviințarea medicului sau a reprezentantului direcției de

sănătate publică.

(4) Pacientul este declarat vindecat la data confirmării

vindecării pe baza examinărilor clinice și paraclinice sau a

recomandării medicului care constată că riscul de transmitere a

bolii nu mai există.

(5) Dacă persoana diagnosticată cu virusul SARS-CoV-2 prin

identificarea ARN SARS-CoV-2 (testare NAAT/RT-PCR), fie prin

teste antigenice rapide, în produsele biologice recomandate

(exsudat nazal, exsudat faringian, spută, lavaj bronșic), sau cu

semne și simptome sugestive infectării cu virusul SARS-CoV-2 este

un minor, măsura izolării se instituie potrivit dispozițiilor de la alin. (1),

după caz, la domiciliul aparținătorului ori la locația declarată de

acesta. Izolarea minorului într-o unitate sanitară sau la o locație

alternativă atașată acesteia se instituie potrivit reglementărilor în

vigoare. Aparținătorul minorului este supus măsurii de carantină în

temeiul prezentului ordin, dacă măsura izolării nu i se aplică.
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ANEXĂ
(Anexa nr. 2 la Ordinul ministrului sănătății nr. 1.309/2020)

Direcția de Sănătate Publică a �������.���

Data �������

— Model —

D E C I Z I E

de confirmare sau infirmare a măsurii de izolare/prelungirii măsurii de izolare

Prin prezenta se decide confirmarea/infirmarea măsurii de izolare sau confirmarea/infirmarea

prelungirii măsurii de izolare a domnului/doamnei ......................................, posesor/posesoare al/a C.I.

seria ........... nr. ............., eliberată de ................ la data de ......................., având CNP ........................ .

Prezenta decizie s-a dispus la recomandarea dr. .................................., după caz, organului de

control .......................... din cadrul ...............................................,  ca urmare a stabilirii diagnosticului de

(instituția)

COVID-19, în urma consultației prin care s-a stabilit prezența următoarelor semne și simptome

clinice: ........................................., precum și a testului NAAT/RT-PCR/test antigenic rapid cu

nr. .................... din data de ......................... .

Măsura de plasare în izolare se va aplica pe o durată de ....... zile, din data de ........../........../............

până în data de ........../........../............ ., în spațiul special desemnat, din unitatea sanitară/locația alternativă

aflată la adresa ...................................... . 

Direcția de sănătate publică

Director executiv/Împuternicit

Acord explicit:

Subsemnatul, ....................................................., sunt de acord cu măsura dispusă prin prezenta

decizie și înțeleg caracterul preventiv al acesteia privind împiedicarea răspândirii unei boli

infectocontagioase cu risc iminent de transmitere comunitară și nu consider că prin aceasta îmi este

afectat dreptul la libertate. 

Semnătura �������.

Data .............................................

(6) Deciziile de izolare se eliberează de către direcția de

sănătate publică județeană sau a municipiului București, au

caracter individual și se comunică de îndată persoanei în cauză

personal sau prin mijloace de comunicare electronică.”

3. Anexa nr. 2 se modifică și se înlocuiește cu anexa care

face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. II. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al

României, Partea I.

Ministrul sănătății,

Alexandru Rafila

București, 7 ianuarie 2022.

Nr. 31.




