
ÎN ATENŢIA MEDICILOR PRESCRIPTORI DE CONCEDII MEDICALE 
 
 

NOI REGLEMENETARI PRIVIND PRESCRIEREA CONCEDIILOR 
MEDICALE PENTRU PERSOANELE INFECTATE CU SARS COV- 2 

 
 
Urmare a adresei CNAS nr. P9762/02.11.2020 și având în vedere: 
 
 prevederile art. 8 alin (2) şi art. 18 al.2 din Legea nr.136/2020 privind instituirea 

unor măsuri în domeniul sănătății publice în situații cu risc epidemiologic și 
biologic, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 prevederile HG nr. 921/2020 privind aprobarea Listei bolilor infectocontagioase 
pentru care se instituie izolarea persoanelor la domiciliul acestora, la locația 
declarată de acestea sau, după caz, în unități sanitare sau în locații alternative atașate 
acestora, precum și a Listei unităților sanitare de bază în care se tratează persoanele 
bolnave, publicată în MO al României, Partea I nr. 1010/30.10.2020;  

 prevederile OUG 180/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 136/2020 
privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătății publice în situații cu risc 
epidemiologic și biologic, a OUG nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile 
de asigurări sociale de sănătate, precum şi pentru stabilirea unor măsuri cu privire la 
acordarea concediilor medicale;  

 Ordinul ministrului sănătății și al președintelui CNAS nr. 1092/745/2020 pentru 
aprobarea modelului unic al certificatului de concediu medical și a instrucțiunilor 
privind utilizarea și modul de completare a certificatelor de concediu medical pe 
baza cărora se acordă indemnizații asiguraților din sistemul asigurărilor sociale de 
sănătate și din sistemul de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale, 
cu modificările și completările ulterioare; 

  
vă comunicăm că  începând cu data de 02.11.2020 : 
 
 
 Toate certificatele de concediu medical de care beneficiază persoanele asigurate 

infectate cu SARS COV-2 pentru care s-a instituit măsura izolării, se eliberează cu 
înscrierea codului de indemnizaţie 51, înscrierea numărului corespunzător bolii 
infectocontagioase pentru care s-a instituit izolarea prevăzut în anexa nr. 1 la 
HG nr. 921/2020, respective 24 şi înscrierea codului de diagnostic “64-alte boli 
cu virus, neclasate în alte locuri”, indiferent de perioada pentru care aceasta a fost 
instituită  (inclusiv cea instituită anterior datei de 30 octombrie 2020). Încetează 
aplicabilitatea dispoziţiilor comunicate anterior. 

 Până la implementarea în PIAS a specificaţiilor de mai sus, se recomandă ca 
certificatele de concediu medical pentru persoanele asigurate diagnosticate cu boli 
infectocontagioase pentru care s-a instituit măsura izolării să fie eliberate prin 
completarea manuală a acestora. 


