
  
 
 

In vederea obtinerii deciziei de suspendare a masurii de carantina (DEROGARE) 
se trimit la ISU Satu Mare- CJCCI Satu Mare pe adresa de    

    e-mail  cjcci@isusatumare.ro urmatoarele documente: 
 
 
 

• PENTRU ÎNMORMÂNTARE  
 

� copie/poza carte de identitate 

� copie/poza decizia de confirmare a masurii de carantina/declaratia pe proprie raspundere/ SMS 
primit de la autoritatile vamale din punctele de trecere ale frontierei 

� certificat de deces/certificat constatator al decesului 
� se va preciza gradul de rudenie cu decedatul 

 

*Daca  nu  aveti  certificatul  de  deces  se  va  trimite  o  poza/copie  a  cartii  de  identitate  a 

persoanei decedate cu mentiunea de a reveni cu certificatul de deces in momentul in care intrati in 
posesia acestuia. 
 
� data cand va avea loc înmormântarea și locul (biserica,oras,comuna) 
� ora cand va avea loc înmormântarea 

� numar de telefon 
� se va preciza ca solicitati derogare pentru inmormantare 

 
*Daca sunteti carantinat pentru ca ati venit din strainatate –in cazul in care nu aveti decizia de 

confirmare se va preciza in solicitare data intrarii in Romania, tara de unde ati venit (zona galbena), 
precum si adresa la care sunteti carantinat/carantinată. 
 

*Daca sunteti carantinat/carantinată in urma contactului direct cu o persoana confirmata pozitiv - in 
cazul in care nu aveti decizia de confirmare a carantinarii in urma contactului direct cu un caz 
confirmat – se va preciza perioada de carantinare si faptul ca sunteti contact direct cu o persoana 
confirmata pozitiv, precum si adresa de carantinare. 

 
Testul RT- PCR nu se poate efectua pentru persoanele care sosesc din MAREA 

BRITANIE, BRAZILIA, NEPAL, AFRICA DE SUD si INDIA . 
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• PENTRU EFECTUAREA TESTULUI RT-PCR ÎN A 8-A ZI 
DE CARANTIN Ă (doar pentru persoanele venite din străinătate) 
  

� copie/poza carte de identitate 

� copie/decizie de confirmare a masurii de carantina/declaratia pe proprie raspundere/SMS primit 
de la autoritatile vamale din punctele de trecere ale frontierei 

 
*Testul RT-PCR pentru infecția cu virusul SARS-CoV-2 se poate efectua  la domiciliul dvs. 

(adresa de carantinare) de catre un laborator autorizat dar nu mai devreme de a 8-a zi de 
carantină (pentru zona rosie) deoarece este considerat neconcludent; 

Testul RT- PCR nu se poate efectua pentru persoanele care sosesc din MAREA 
BRITANIE, BRAZILIA, NEPAL, AFRICA DE SUD si INDIA . 

 
 persoanele venite din ZONA GALBENA se pot testa in orice zi de carantina daca nu prezinta 

simptomatologie specifica. 
  
*Rezultatul negativ al testului, copie/poza carte de identitate, copie/decizie de confirmare a 

masurii de carantina/declaratia pe proprie raspundere/SMS primit de la autoritatile vamale din punctele 
de trecere a frontierei se vor trimite pe adresa de e-mail cjcci@isusatumare.ro si veti preciza ca 
doriti infirmarea carantinei in urma rezultatului negativ al testului RT-PCR (efectuat in a-8-a zi de 
carantinare - pentru persoanele venite din zona rosie). 
 

Atentie: persoanele venite din ZONA ROSIE pot iesi din carantina dupa a-10-a zi (adica in 
a-11-a zi) daca rezultatul este negativ si testul RT-PCR este efectuat in a-8-a zi sau dupa a-8-a zi 
de carantinare dar nu mai devreme. 
 

*În cazul in care nu aveti decizia de confirmare se va preciza in solicitare data intrarii in 
Romania, perioada de carantinare, tara de unde ati venit (zona galbena), precum si adresa la care 
sunteti carantinat/carantinată. 

 

• PENTRU PĂRĂSIREA ȚĂRII  
 

� copie/poza carte de identitate 

� copie/poza decizia de confirmare a masurii de carantina/declaratia pe proprie raspundere/ SMS 
primit de la autoritatile vamale din punctele de trecere ale frontierei 

� data cand doriti sa parasiti țara 
� cu ce urmeaza sa parasiti teritoriul national - cu masina personala (precizati numarul de 

inmatriculare a masinii) sau cu avionul ( atasati biletele de avion) 

 
*Daca va deplasati cu masina personala se va preciza prin ce punct de trecere al frontierei urmeaza 

sa parasiti tara 
� numar de telefon 
� motivul pentru care parasiti teritoriul national 

de exemplu: pentru a va intoarece la locul de munca/domiciliul din tara unde urmeaza sa 
meargeti (se va atasa contractul de munca, act de resedinta) 
� se va preciza ca solicitati derogare pentru parasirea tarii 



 
*Doar daca sunteti carantinat pentru ca ati venit din strainatate – in cazul in care nu aveti 

decizia de confirmare se va preciza in solicitare data intrarii in Romania, perioada de 
carantinare, tara de unde ati venit (zona galbena), precum si adresa la care sunteti 
carantinat/carantinată. 
 

• PENTRU VACCIN  
� copie/poza carte de identitate 

� copie/poza decizia de confirmare a masurii de carantina/declaratia pe proprie raspundere/ 
SMS primit de la autoritatile vamale din punctele de trecere ale frontierei 

� copie programare la vaccin 
� cu ce va deplasati la Centrul de Vaccinare (se va preciza numarul de inmatricuare a 

masinii) 
� data cand doriti sa va deplasati la vaccin 

� se va preciza ca solicitati derogare pentru vaccin 

 

• PENTRU PRESCHIMBARE ACTE  
 

� copie/poza carte de identitate 

� copie/poza decizia de confirmare a masurii de carantina/declaratia pe proprie raspundere/ 
SMS primit de la autoritatile vamale din punctele de trecere ale frontierei 

� programare preschimbare acte 

� cu ce va deplasati (se va preciza numarul de inmatriculare a masinii) 
� numar de telefon 
� se va preciza ca solicitati derogare pentru preschimbare acte 

 

• PENTRU SCHIMBAREA ADRESEI DE CARANTINARE  
 

� copie/poza carte de identitate 

� copie/poza decizia de confirmare a masurii de carantina/declaratia pe proprie raspundere/ 
SMS primit de la autoritatile vamale din punctele de trecere ale frontierei 

� motivul schimbarii adresei de carantinare 

� cu ce va veti deplasa la noua adresa (se va preciza numrul de inmatriculare a masinii) 

� data cand doriti sa va deplasati la noua adresa de carantinare 
� se va preciza ca solicitati deogare pentru schimbarea adresei de carantinare. 


