
ORDIN nr. 629 din 15 aprilie 2020pentru modificarea și completarea Ordinului 

ministrului sănătății nr. 414/2020 privind instituirea măsurii de carantină pentru 

persoanele aflate în situația de urgență de sănătate publică internațională 

determinată de infecția cu COVID-19 și stabilirea unor măsuri în vederea prevenirii și 

limitării efectelor epidemiei 
EMITENT   MINISTERUL SĂNĂTĂȚII 

 

Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 318 din 16 aprilie 2020 

Văzând Referatul de aprobare nr. NT 1.180 din 15.04.2020, al Direcției generale de 

asistență medicală și sănătate publică din cadrul Ministerului Sănătății, 

având în vedere:– dispozițiile art. 8 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 

11/2020 privind stocurile de urgență medicală, precum și unele măsuri aferente 

instituirii carantinei, aprobată cu completări prin Legea nr. 20/2020, cu completările 

ulterioare;– prevederile art. 31 paragraful 2 lit. c) din Regulamentul sanitar 

internațional (2005), pus în aplicare prin Hotărârea Guvernului nr. 758/2009, 

ținând cont de prevederile art. 25 alin. (2), ale 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: 

 

Articolul I 

La articolul 1 din Ordinul ministrului sănătății nr. 414/2020 privind instituirea 

măsurii de carantină pentru persoanele aflate în situația de urgență de sănătate 

publică internațională determinată de infecția cu COVID-19 și stabilirea unor măsuri 

în vederea prevenirii și limitării efectelor epidemiei, publicat în Monitorul Oficial 

al României, Partea I, nr. 201 din 12 martie 2020, cu modificările și completările 

ulterioare, alineatul (2^1) se modifică după cum urmează:(2^1) Se instituie măsura de 

carantină la domiciliu în condițiile prevăzute în Ordinul comandantului acțiunii, 

secretar de stat, șef al Departamentului pentru Situații de Urgență, nr. 

74.546/2020*), numai în situația în care spațiul permite carantina individuală sau în 

condiții de separare completă de restul locatarilor din același domiciliu pe bază de 

declarație 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 roșie); 

b) membrii de familie care se carantinează la același domiciliu cu persoanele 

prevăzute la lit. a). 

*) Ordinul comandantului acțiunii, secretar de stat, șef al Departamentului pentru 

Situații de Urgență, nr. 74.546/2020 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al 

României, Partea I. 

 

Articolul II 

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. 

 

p. Ministrul sănătății, 

Horațiu Moldovan, 

secretar de stat 

București, 15 aprilie 2020. 

Nr. 629. 

---- 


