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Comunicat de presă 
Noutăţi cu privire la concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate 
 
Noile norme de aplicare a prevederilor ordonanţei de urgenţă nr. 158/2005 privind concediile 
și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate au adus o serie de noutăţi. În cele ce 
urmează vă prezentăm cele mai importante modificări.  
 
Eviden ța persoanelor asigurate  
• Angajatorii sunt obligaţi să depună la casele de asigurări de sănătate în a căror rază 
administrativ-teritorială își au sediul social, respectiv domiciliul, exemplarul 2 al certificatelor 
de concediu medical însoțit de centralizator, în condițiile în care se solicită restituirea 
sumelor reprezentând indemnizații plătite angajaților proprii care au beneficiat de certificate 
de concediu medical.  
• Exemplarul 2 al certificatelor de concediu medical se depune la casele de asigurări de 
sănătate și în situația în care indemnizațiile aferente se suportă integral de către angajator, 
precum și în situația în care asiguratul nu îndeplinește condițiile prevăzute de lege pentru a 
beneficia de indemnizații. 
• În cazul în care angajatorii persoane juridice au sucursale și/sau puncte de lucru, aceștia 
depun declarația privind obligațiile de plată, cumulat, atât pentru activitatea proprie, cât și 
pentru activitatea sucursalelor și/sau a punctelor de lucru.  
 
Declara ţia rectificativ ă 
• Casa de asigurări de sănătate verifică și validează datele cuprinse în Declarație şi dacă se 
constată neconcordanțe care implică rectificarea datelor și/sau a sumelor cuprinse în 
declarația inițială, casele de asigurări de sănătate vor transmite angajatorilor sau asimilaților 
acestora o notificare. 
• În termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data confirmării de primire a notificării, 
angajatorii sau asimilații acestora au obligația de a transmite declarația rectificativă, care 
poate fi depusă și din inițiativa angajatorilor sau a asimilaților acestora, pentru situațiile care 
implică rectificarea datelor și/sau a sumelor cuprinse în declarația inițială.  
 
Recuperarea indemniza ţiilor pl ătite de angajator  
• Sumele reprezentând indemnizații, care se plătesc de către angajatori angajaților care au 
beneficiat de certificate de concediu medical și care, potrivit prevederilor Ordonanței de 
urgență a Guvernului nr. 158/2005 se suportă din bugetul Fondului național unic de asigurări 
sociale de sănătate, se recupereaz ă din bugetul Fondului na țional unic  de asigurări 
sociale de sănătate din creditele bugetare prevăzute cu această destinație. 
• Pentru recuperarea sumelor reprezentând indemnizaţiile menţionate, angajatorul depune 
la registratura casei de asigurări de sănătate solicitarea scrisă, la care se atașează 
Centralizatorul privind certificatele de concediu medical. 
• În termen de 60 de zile de la depunerea cererii de restituire, casa de asigur ări de 
sănătate va efectua plata sumelor  aprobate sau va transmite solicitantului comunicarea de 
respingere a plății.  
 
Contractul de asigurare  
• Persoanele care încheie contractul de asigurare pentru concedii și indemniza ții de 
asigur ări sociale de s ănătate  plătesc lunar contribuția în cota de 1%, aplicată asupra 



 
venitului lunar ales înscris în contractul de asigurare până la data de 25 inclusiv a lunii 
următoare celei pentru care se datorează. 
• Ori de câte ori intervin modificări asupra elementelor care au stat la baza încheierii 
contractului de asigurare pentru concedii și indemnizații este obligatorie încheierea unui act 
adi țional la contract , în termen de maximum 30 de zile de la apariția modificării respective. 
Actul adițional la contract produce efecte pentru viitor începând cu data înregistrării acestuia 
și are același regim juridic ca și contractul de asigurare pentru concedii și indemnizații. 
•Venitul asigurat înscris în contractul de asigurare  pentru concedii și indemnizații de 
asigurări sociale de sănătate, la care se datorează contribuția, este stabilit de persoana 
interesată, cu respectarea prevederilor art. 5 alin. (1) din O.U.G. nr. 158/2005, reglementare 
care prevede că venitul lunar pentru care se optează plata contribuției este un venit ales 
care nu poate fi mai mic decât valoarea salariului de bază minim brut pe țară garantat în 
plată, stabilit potrivit legii, și nici mai mare decât valoarea a de 12 ori a acestuia. 
• Contractul de asigurare încetează la inițiativa oricăreia dintre părți, conform clauzelor 
prevăzute în contract.  
 
Stagiul de asigurare  
• Stagiul minim de asigurare pentru acordarea drepturilor prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. A) –
d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 158/2005 este de 6 luni realizate în ultimele 12 
luni anterioare lunii pentru care se acordă concediul medical.  
• În cazul în care nu au fost realizate venituri în ultimele 6 luni anterioare lunii pentru care se 
acordă concediul medical, stagiul de asigurare se consideră realizat dacă prin însumarea 
perioadelor din ultimele 12 luni anterioare producerii riscului rezultă un număr de zile de 
stagiu de asigurare cel puțin egal cu numărul total de zile lucrătoare din ultimele 6 luni 
anterioare producerii riscului. 
• Stagiul minim de asigurare se constituie și din însumarea perioadelor asimilate stagiului de 
asigurare prevăzute la art. 8 alin. (2) din O.U.G. nr. 158/2005, precum și a perioadelor în 
care persoanele asigurate au beneficiat de indemnizații pentru incapacitate temporară de 
muncă suportate de fondul de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale. 
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