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Legea nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătății publice 
în situații de risc epidemiologic și biologic 
În vigoare de la 21 iulie 2020 
Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 634 din 18 iulie 2020 
 
 
Prezentam mai jos principalele prevederi ale acestei legi: 
 
Pentru persoanele care se află în carantină sau izolare instituită până la data intrării în 
vigoare a acestei legi, certificatele de concediu medical se acordă potrivit actelor 
normative în vigoare la data acordării. 
 
Concediul și indemnizația pentru carantină se acordă asiguraților cărora li se interzice 

continuarea activității, care nu poate fi realizată de la domiciliu, din cauza unei 
suspiciuni asupra unei boli contagioase, pe durata stabilită prin certificatul eliberat de 
direcția de sănătate publică. 
 
Certificatul de concediu medical pentru carantină se eliberează de medicul curant, pe 

baza certificatului eliberat de organele de specialitate ale direcțiilor de sănătate publică. 
 
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. 
 
Durata concediilor medicale pentru carantină sau izolare nu se cumulează cu durata 
concediilor medicale acordate unui asigurat pentru alte afecțiuni. 
 

În situația în care durata perioadei de carantină sau de izolare stabilită de organele de 
specialitate ale direcțiilor de sănătate publică depășește 90 de zile, nu este necesar avizul 
medicului expert al asigurărilor sociale. 
 

Cuantumul brut lunar al indemnizației pentru carantină sau izolare reprezintă 100% 
din baza de calcul stabilită potrivit legii și se suportă integral din bugetul Fondului 
național unic de asigurări sociale de sănătate. 
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English version  

 

Law no. 136/2020 on the establishment of measures in the field of public health 

in situations of epidemiological and biological risk 

Effective July 21, 2020 

Published in the Official Gazette, Part I no. 634 of July 18, 2020 

 

We present below the main provisions of this law: 

 

For persons who are in quarantine or isolation established until the date of entry into force 

of this law, medical leave certificates are granted according to the normative acts in force 

on the date of granting. 

 

Leave and indemnity for quarantine are granted to insured persons who are prohibited 

from continuing their activity, which cannot be performed from home, due to a suspicion 

of a contagious disease, for the period established by the certificate issued by the Public 

Health Directorate. 

 

The medical leave certificate for quarantine is issued by the attending physician, based 

on the certificate issued by the specialized bodies of the public health directorates. 

 

In case of quarantine or isolation, medical leave certificates may be issued at a later date, 

but only for the current month or the previous month. 

 

The duration of sick leave for quarantine or isolation does not sum up to the length of sick 

leave granted to an insured person for other ailments. 

 

If the duration of the quarantine or isolation period established by the specialized bodies 

of the public health directorates exceeds 90 days, the approval of the social security expert 

is not required. 

 

The gross monthly amount of the quarantine or isolation allowance represents 100% of 

the calculation base established according to the law and is fully supported from the 

budget of the Single National Health Insurance Fund. 

 


