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Catre,  

 

                             MEDICII DE FAMILIE DIN JUDETUL TIMIS 

      

 

            Avand in vedere neclaritatile semnalate de catre o parte dintre 

dumneavoastra cu privire la modalitatea de acordare a concediului medical va 

transmitem urmatoarele: 

-membrii de familie ai persoanei cu masura de izolare prevazute la art.1, alin.3 

pct.a,b, si c din Ordinul MS nr.414 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, pot beneficia de concediu medical 

eliberat de medicul de familie in baza declaratiei pe propia raspundere din 

Anexa.2 la Ordinul nr. 497/2020 pentru 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. 
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Anexa nr. 2

AE,CLARATII

$ubsemnatltl..."......',"" """"legitimat cu Cl/Bl

serie."..."'",....'.'"..', nr""' """'CNp""'
elomrciliat in,.,.'.,,,,....,' """"""""""""""""""" '""""'prin preeenta

declar Pe ProPrla rasPundere ea

- am istoric de calatorie in tara""""' """'in perioacla""

regiunealora$u1.,'.'.'..'.' "'"""""-:;:':,""'*u revenire in Romania in data

de ..,."......, ""'' prin punctual de frontier

(aeroPort/terestru).... " "
$au /,:\
- contact direct cu Lln caz pozitiv nCoV-2019 (nunrele coniactului)'

Y;::if:;:::::::::::::::l:::::::i::::l ::::::::'::::::: ncepanc cL da'iade

pana la data de

Declar ca am luat la crrrostinta preve<lerile art, 326 din corlut perral ,,Falsul in declaratii"'

referitor la cleclaratia necorespLlnzatoare a a'ieva'ului facute unui organ sau institutii de stat in

veelerea producerii unei consecinte juriclice pentru sine sau pentru altul' fapt care $0 pedepseste cu

inchisoarea de la 3 lutii la 2 ani salt cu amencJa'

Nume, prenume., " Am atagat prezentei

$emnntura.. coPie c l'/B'l' :

Da1a,,.,.....,,. Dovada calstoriei :

Nr telefon .....,' Bilete cle avion (dupd caz) 
'

Pentru minori P&n* in 1B ani'

Certificat de nagtere

Atentie!
satel* e u caraeter per*onal colectate prin pr*zetttul document vor fi prelue rate in

*onformitatecuprevecl*rileRegulamentrrtui6Tgt2*1fi*GDFft:Art'6'alin1'litc)'rl)*i
e}, respectiv Art, 9, alin 3, lit g}, h}, i}, elin mtrtive de interes public in dgmeniul

sanatatii puhlice, in s*oput asigurarii protejarii populatiei impotriva unei amenintari

transfrontaileresravelaadresasanaiatii'pspmnairnplernentatsiutilieeazamasuri
tehnice si organizatorice acleevate pritr care sunt asigurate confidentialitatea *i

securitatea datelor cu earacter personal prelucrate'


