
Informaţii pentru ieșirea din carantină 

 
DOCUMENTELE NECESARE, menționate în tabelul de mai jos, pentru derogare/suspendare de la măsura de carantinare, se vor 

atașa la e-mailul trimis la adresa: derogari@dspvs.ro 

 
Pentru a primi un răspuns în timp util, vă rugăm să trimiteți cererile cu cel puțin 24 ore înainte de activitatea programată. 

 
Nr. contact pentru derogare/suspendare: 0770 379 448 

 
ATENȚIE! 

Persoanele izolate (confirmate pozitiv ca fiind infectate cu virusul Sars-CoV-2) nu beneficiază de derogări/ suspendări 
 

Solicitare  suspendare 
temporară pentru TESTARE ÎN 
ZIUA a 8-a de CARANTINARE 

-Cerere de suspendare temporară, care trebuie să 
conțină: numele şi prenumele solicitantului, nr. de 
telefon, centrul de testare (localitatea, 
adresa), ziua şi ora programării la testare SARS-
CoV-2; 
-Decizia de carantinare. 

Ieşire din carantină după ZIUA A 
10-A (dacă rezultatul testului 
efectuat în ziua a 8-a de 
carantinare este negativ) 

-Cerere pentru ieșire din carantină în care se 
specifică: nume, prenume; 
-Rezultatul testului SARS-CoV-2 (Buletinul de 
analiză de la laborator); 
-Declarație pe proprie răspundere că nu prezentați 
simptomatologie specifică COVID 19; 
-Decizia de carantinare. 

Solicitare derogare pentru 
PLECAREA DIN ROMÂNIA 
ÎNAINTE DE TERMENUL DE 
IEŞIRE DIN CARANTINĂ 

-Cerere în care se specifică: nume, prenume, nr. 
de telefon, țara unde plecați, ziua, ora, aeroportul 
de unde plecați cu avionul SAU - dacă plecarea 
este cu mașina personală, precizați şi numărul de 
înmatriculare al mașinii, ziua, ora plecării, punctul 
de frontieră tranzitat şi intervalul orar în care se 
intenționează trecerea prin frontieră SAU - dacă 
mijlocul de transport folosit este transport în 
comun (rutier/ feroviar) trimiteți şi copia biletului de 
călătorie; 
-Decizia de carantinare. 

Solicitare  de suspendare 
temporară pentru URGENŢE 
MEDICALE 

-Cerere în care se specifică: nume, prenume, nr. 
de telefon, urgență medicală, spitalul unde vă 
deplasați (localitatea) ziua, ora şi intervalul de timp 
-Documente medicale justificative ale afecțiunii 
medicale care să dovedească urgența medicală 
(intervenții/tratamente medicale în cazuri care nu 
suportă amânare de ex. dializa, afecțiuni 
oncologice, etc.); 
-Decizia de carantinare. 

Solicitare suspendare 
temporară pentru 
PARTICIPAREA LA 
EVENIMENTE FAMILIALE 
LEGATE DE NAŞTERE, 
CĂSĂTORIE SAU DECES 

-Cerere care trebuie să cuprindă: nume, prenume, 
nr. de telefon, să menționați evenimentul şi să 
specificați: ziua, intervalul de timp, localitatea unde 
are loc evenimentul, gradul de rudenie; 
-Certificatul de deces SAU în cazul căsătoriei 
document care atestă programarea acestui 
eveniment; 
-Decizia de carantinare. 



Solicitare suspendare 
temporară pentru RIDICARE 
SAU PRESCHIMBARE ACTE DE 
IDENTITATE, PAŞAPOARTE, 
PERMISE DE CONDUCERE 

-Cerere care să cuprindă: nume, prenume, nr. de 
telefon, în care să menționați motivul solicitării, 
data şi ora programării pentru prezentare la 
instituțiile publice care eliberează astfel de 
documente; 
-Decizia de carantinare. 

Solicitare SCHIMBARE 
DOMICILIU DE CARANTINARE 

-Cerere care să cuprindă: nume, prenume, nr. de 
telefon, în care să menționați motivul schimbării 
domiciliului de carantinare şi adresa completă 
unde doriți să stați în carantină; 
-Decizia de carantinare. 

Solicitare INFIRMARE A 
DECIZIEI DE CARANTINARE 

-Cerere care să cuprindă: nume, prenume, nr. de 
telefon, în care să menționați motivul solicitării; 
– Dovada din care să reiasă că persoana 
solicitantă face parte din categoriile exceptate de 
la carantină, conform legislaţiei în vigoare; 
– Decizia de carantinare. 

 


