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    Luând în considerare m ăsurile din domeniul s ănăt ăţii cuprinse în Programul 
de guvernare 2017-2020, aprobat prin Hot ărârea Parlamentului nr. 53/2017  
pentru acordarea încrederii Guvernului, precum şi a sarcinii Guvernului 
stabilit ă în şedin ţa care a avut loc în data de 27.07.2017, prin care s-a 
stabilit luarea m ăsurilor privind reducerea birocra ţiei din cadrul sistemului 
de asigur ări sociale de s ănătate, 
    se impune interven ţia legislativ ă de urgen ţă în sensul modific ării şi 
complet ării reglement ărilor referitoare la condi ţiile şi modalitatea de 
acordare a certificatelor de concediu medical şi a indemniza ţiilor aferente 
acestor certificate în vederea îmbun ăt ăţirii accesului persoanelor asigurate 
la presta ţiile acordate de sistemul de asigur ări sociale de s ănătate. 
    Ţinând cont de faptul c ă în lipsa unei reglement ări în cazul copilului cu 
afec ţiuni grave, asigura ţii nu ar beneficia de concediu şi indemniza ţie pentru 
îngrijirea copilului bolnav în vârst ă de pân ă la 16 ani, 
    având în vedere necesitatea simplific ării procedurii de acordare a 
certificatelor de concediu medical pentru situa ţiile în care asigura ţii 
beneficiaz ă de concediu medical pentru îngrijirea copilului bo lnav dac ă 
înso ţesc copilul la tratament pe teritoriul unui stat me mbru al Uniunii 
Europene, Spa ţiului Economic European şi Confedera ţiei Elve ţiene sau pe 
teritoriul altui stat care nu este membru al Uniuni i Europene, Spa ţiului 
Economic European şi Confedera ţiei Elve ţiene, în lipsa c ăreia ace ştia nu ar 
beneficia în timp util de certificatele de concediu  medical şi de 
indemniza ţiile de asigur ări sociale de s ănătate aferente certificatelor, 
    luând în considerare necesitatea reglement ării referitoare la stabilirea 
modalit ăţii de transmitere c ătre medicii prescriptori a documentelor 
justificative care stau la baza eliber ării certificatelor de concediu medical, 
în cazul persoanelor care au înso ţit  
    copilul bolnav la tratament pe teritoriul unui stat membru al Uniunii 
Europene, Spa ţiului Economic European şi Confedera ţiei Elve ţiene sau pe 
teritoriul altui stat care nu este membru al Uniuni i Europene, Spa ţiului 
Economic European şi Confedera ţiei Elve ţiene, în lipsa c ărora nu se pot 
elibera certificatele de concediu medical, 
    pentru punerea în aplicare a Deciziei Cur ţii Constitu ţionale a României 
nr. 460 din 22 iunie 2017  referitoare la excep ţia de neconstitu ţionalitate a 
dispozi ţiilor art. 33 din Ordonan ţa de urgen ţă a Guvernului nr. 158/2005  
privind concediile şi indemniza ţiile de asigur ări sociale de s ănătate, 
aprobat ă cu modific ări şi complet ări prin Legea nr. 399/2006 , cu modific ările 
şi complet ările ulterioare, prin care au fost constatate ca fi ind 
neconstitu ţionale aceste dispozi ţii, întrucât prin acestea se exclude 



posibilitatea acord ării indemniza ţiei de maternitate calculate în raport cu 
toate veniturile pe baza c ărora s-a calculat şi pl ătit contribu ţia pentru 
concedii şi indemniza ţii, 
    având în vedere necesitatea reglement ării mecanismului privind completarea 
în format electronic a certificatelor de concediu m edical, în concordan ţă cu 
măsurile privind reducerea birocra ţiei din cadrul sistemului de asigur ări 
sociale de s ănătate, prev ăzut ă ca m ăsur ă ce urmeaz ă a fi aplicat ă din 
trimestrul al doilea al anului 2018, aceasta necesi t ă reglementarea cadrului 
legal pentru realizarea şi implementarea solu ţiilor informatice pentru 
administrarea sistemului electronic pentru concedii  medicale, întrucât conduce 
la schimbarea programelor informatice, 
    luând în considerare necesitatea stabilirii sur sei de finan ţare a acestui 
sistem informatic, astfel încât medicii prescriptor i s ă poat ă elibera 
certificatele de concediu medical în format electro nic începând cu data 
implement ării sistemului, 
    având în vedere necesitatea implement ării în cadrul sistemului de 
asigur ări sociale de s ănătate a m ăsurilor din domeniul fiscal cuprinse în 
Programul de guvernare 2017-2020, referitoare la el iminarea contribu ţiei 
pentru concedii şi indemniza ţii de asigur ări sociale de s ănătate datorat ă 
potrivit prevederilor legale actuale de c ătre angajatori, de bugetul de 
asigur ări pentru şomaj, precum şi de c ătre persoanele fizice care se asigur ă 
facultativ în sistemul de asigur ări sociale de s ănătate pentru a beneficia de 
concedii şi indemniza ţii de asigur ări sociale de s ănătate, 
    necesitatea punerii în concordan ţă a dispozi ţiilor din Ordonan ţa de 
urgen ţă a Guvernului nr. 158/2005 , aprobat ă cu modific ări şi complet ări prin 
Legea nr. 399/2006 , cu modific ările şi complet ările ulterioare, cu 
dispozi ţiile Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal,  cu modific ările şi 
complet ările ulterioare, astfel cum aceasta a fost modifica t ă şi completat ă 
prin Ordonan ţa de urgen ţă a Guvernului nr. 79/2017  pentru modificarea şi 
completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal,  în ceea ce prive şte 
contribu ţia asiguratorie pentru munc ă, 
    necesitatea elabor ării Legii bugetului de stat pentru anul 2018, 
    necesitatea reglement ării cadrului legal cu privire la acoperirea 
deficitului bugetului Fondului na ţional unic de asigur ări sociale de s ănătate, 
în vederea asigur ării pl ăţii indemniza ţiilor de asigur ări sociale de s ănătate, 
aferente certificatelor de concediu medical de care  beneficiaz ă asigura ţii 
sistemului, cu sume care se aloc ă de la bugetul de stat, f ăr ă de care nu se 
poate asigura continuitatea pl ăţilor indemniza ţiilor care se suport ă din 
bugetul fondului, 
    luând în considerare eliminarea din Ordonan ţa de urgen ţă a Guvernului nr. 
158/2005 , aprobat ă cu modific ări şi complet ări prin Legea nr. 399/2006 , cu 
modific ările şi complet ările ulterioare, a prevederilor privind contribu ţia 
pentru concedii şi indemniza ţii de asigur ări sociale de s ănătate, în 
concordan ţă cu dispozi ţiile Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal,  cu 
modific ările şi complet ările ulterioare, astfel cum aceasta a fost modifica t ă 
şi completat ă prin Ordonan ţa de urgen ţă a Guvernului nr. 79/2017 , 
    în vederea respect ării normelor de tehnic ă legislativ ă pentru elaborarea 
actelor normative, respectiv evitarea paralelismulu i legislativ, precum şi 
evitarea interpret ărilor şi aplicarea neunitar ă a prevederilor legale, având 
în vedere faptul c ă prevederile privind persoanele asigurate în sistem ul de 
asigur ări sociale de s ănătate pentru concedii şi indemniza ţii, baza de calcul 
al indemniza ţiilor, modul de stabilire, declarare şi plat ă sunt reglementate, 



începând cu data de 1 ianuarie 2018, în Ordonan ţa de urgen ţă a Guvernului nr. 
158/2005 , aprobat ă cu modific ări şi complet ări prin Legea nr. 399/2006 , cu 
modific ările şi complet ările ulterioare, 
    necesitatea reglement ării cadrului legal referitor la persoanele asigurat e 
în sistemul de asigur ări sociale de s ănătate pentru concedii şi indemniza ţii 
de asigur ări sociale de s ănătate, f ăr ă de care, în cazul unor afec ţiuni care 
necesit ă îngrijiri medicale, asigura ţii nu vor putea beneficia de certificate 
de concediu medical şi de indemniza ţiile de asigur ări sociale de s ănătate 
aferente certificatelor, 
    ţinând cont de necesitatea reglement ării cadrului legal referitor la 
stabilirea bazei de calcul al indemniza ţiilor de asigur ări sociale de 
sănătate, precum şi la modul de declarare a persoanelor care benefici ază de 
concedii şi indemniza ţii de asigur ări sociale de s ănătate şi a certificatelor 
de concediu medical acordate asigura ţilor, f ăr ă de care asigura ţii nu vor 
putea beneficia de indemniza ţii, 
    necesitatea reglement ării cadrului legal referitor la acordarea 
posibilit ăţii asigur ării facultative în sistemul de asigur ări sociale de 
sănătate a persoanelor fizice, altele decât cele care r ealizeaz ă venituri din 
salarii sau asimilate salariilor sau indemniza ţie de şomaj, pentru a beneficia 
de concedii şi indemniza ţii de asigur ări sociale de s ănătate, pe baz ă de 
contract de asigurare pentru concedii şi indemniza ţii de asigur ări sociale de 
sănătate, 
    în considerarea faptului c ă aceste elemente vizeaz ă interesul general 
public şi constituie situa ţii de urgen ţă şi extraordinare a c ăror reglementare 
nu poate fi amânat ă, 
    ţinând cont de faptul c ă neadoptarea acestui act normativ ar avea 
consecin ţe directe asupra s ănăt ăţii şi vie ţii pacien ţilor, prin neasigurarea 
accesului în timp util la concedii şi indemniza ţii de asigur ări sociale de 
sănătate, 
    în temeiul art. 115 alin. (4) din Constitu ţia României, republicat ă, 
    Guvernul României adopt ă prezenta ordonan ţă de urgen ţă. 
    ART. I  
    Ordonan ţa de urgen ţă a Guvernului nr. 158/2005  privind concediile şi 
indemniza ţiile de asigur ări sociale de s ănătate, publicat ă în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr. 1.074 din 29 noi embrie 2005, aprobat ă cu 
modific ări şi complet ări prin Legea nr. 399/2006 , cu modific ările şi 
complet ările ulterioare, se modific ă şi se completeaz ă dup ă cum urmeaz ă: 
    1. Articolul 1  se modific ă şi va avea urm ătorul cuprins: 
    " ART. 1  
    (1)  Persoanele asigurate pentru concedii şi indemniza ţii de asigur ări 
sociale de s ănătate în sistemul de asigur ări sociale de s ănătate, denumite în 
continuare asigura ţi, au dreptul, în condi ţiile prezentei ordonan ţe de 
urgen ţă, pe perioada în care au domiciliul sau re şedin ţa pe teritoriul 
României, la concedii medicale şi indemniza ţii de asigur ări sociale de 
sănătate, dac ă: 
    A. realizeaz ă venituri din desf ăşurarea unei activit ăţi în baza unui 
contract individual de munc ă, a unui raport de serviciu, act de deta şare sau a 
unui statut special prev ăzut de lege, precum şi alte venituri asimilate 
salariilor, cu respectarea prevederilor  legisla ţiei europene aplicabile în 
domeniul securit ăţii sociale, precum şi a acordurilor privind sistemele de 
securitate social ă la care România este parte; 



    B. realizeaz ă în România veniturile prev ăzute la lit. A, de la angajatori 
din state care nu intr ă sub inciden ţa legisla ţiei europene aplicabile în 
domeniul securit ăţii sociale, precum şi a acordurilor privind sistemele de 
securitate social ă la care România este parte; 
    C. beneficiaz ă de indemniza ţie de şomaj, potrivit legii. 
    (2)  Se pot asigura în sistemul de asigur ări sociale de s ănătate, pentru a 
beneficia de concedii şi indemniza ţii de asigur ări sociale de s ănătate, în 
condi ţiile prezentei ordonan ţe de urgen ţă, persoanele fizice, altele decât 
cele prev ăzute la alin. (1), pe baz ă de contract de asigurare pentru concedii 
şi indemniza ţii de asigur ări sociale de s ănătate. 
    (3)  Modelul şi con ţinutul contractului prev ăzut la alin. (2) sunt 
reglementate în normele de aplicare a prezentei ord onanţe de urgen ţă. 
    (4)  Contractul de asigurare pentru concedii şi indemniza ţii de asigur ări 
sociale de s ănătate prev ăzut la alin. (2) constituie titlu de crean ţă şi 
devine titlu executoriu la data la care crean ţa bugetar ă este scadent ă, 
conform legii. 
    (5)  Persoanele prev ăzute la alin. (2), care au calitatea de pensionari,  
nu sunt asigurate conform prezentei ordonan ţe de urgen ţă, cu excep ţia 
pensionarilor de invaliditate gradul III şi a pensionarilor nev ăzători, care 
desf ăşoar ă activit ăţi independente definite potrivit Legii nr. 227/2015 
privind Codul fiscal,  cu modific ările şi complet ările ulterioare, denumit ă în 
continuare Codul fiscal ." 
 
    2. Articolul 3  se modific ă şi va avea urm ătorul cuprins: 
    " ART. 3  
    (1)  Dreptul la concediile şi indemniza ţiile de asigur ări sociale de 
sănătate, la care au dreptul persoanele asigurate prev ăzute la art. 1 alin. 
(1) lit. A şi B, este condi ţionat de plata contribu ţiei asiguratorii pentru 
muncă, destinat ă suport ării acestor indemniza ţii, reglementat ă prin Codul 
fiscal.  
    (2)  Persoanele prev ăzute la art. 1 alin. (1) lit. C sunt asigurate în 
sistemul de asigur ări sociale de s ănătate pentru concedii şi indemniza ţii de 
asigur ări sociale de s ănătate f ăr ă plata unei contribu ţii. 
    (3)  Dreptul la concediile şi indemniza ţiile de asigur ări sociale de 
sănătate, la care au dreptul persoanele prev ăzute la art. 1 alin. (2), este 
condi ţionat de plata unei contribu ţii pentru asigurarea pentru concedii şi 
indemniza ţii în cota de 1%, aplicat ă asupra venitului lunar ales înscris în 
contractul de asigurare, care se face venit la buge tul Fondului na ţional unic 
de asigur ări sociale de s ănătate." 
 
    3. La articolul 4, alineatele (2)  şi (3)  se modific ă şi vor avea urm ătorul 
cuprins: 
    "(2)  Suma destinat ă exclusiv finan ţării cheltuielilor cu plata 
drepturilor prev ăzute de prezenta ordonan ţă de urgen ţă se asigur ă din sumele 
care se distribuie fondului din contribu ţia asiguratorie pentru munc ă, conform 
art. 220^6 alin. (4) lit. d) din Codul fiscal , din contribu ţia prev ăzut ă la 
art. 3 alin. (3) , precum şi de la bugetul de stat, dup ă caz. 
(3)  Veniturile provenite din sumele care se distri buie fondului din 
contribu ţia asiguratorie pentru munc ă, prev ăzute la alin. (2), se prev ăd 
distinct la partea de venituri a bugetului Fondului  na ţional unic de asigur ări 
sociale de s ănătate." 
 



    4. La articolul 4, alineatele (7)  şi (8)  se abrog ă. 
    5. Articolul 5  se modific ă şi va avea urm ătorul cuprins: 
    " ART. 5  
    (1)  Cota de contribu ţie prev ăzut ă la art. 3 alin. (3) se datoreaz ă şi se 
achit ă de c ătre persoanele prev ăzute la art. 1 alin. (2). Venitul lunar pentru 
care se opteaz ă plata contribu ţiei este un venit ales care nu poate fi mai mic 
decât valoarea salariului de baz ă minim brut pe ţar ă garantat în plat ă, 
stabilit potrivit legii, şi nici mai mare decât valoarea a de 12 ori a 
acestuia.  
    (2)  Salariul de baz ă minim brut pe ţar ă prev ăzut la alin. (1) utilizat la 
stabilirea bazei lunare de calcul al contribu ţiei este salariul de baz ă minim 
brut pe ţar ă garantat în plat ă stabilit prin hot ărâre a Guvernului, aferent 
lunii pentru care se opteaz ă plata contribu ţiei. 
    (3)  Persoanele asigurate în baza contractului de asigurare pentru 
concedii şi indemniza ţii de asigur ări sociale de s ănătate prev ăzute la art. 1 
alin. (2) efectueaz ă plata contribu ţiei lunar, prin aplicarea cotei asupra 
venitului lunar ales înscris în contract." 
 
    6. La articolul 6, alineatele (1) , (2) , (5)  şi (7)-(9)  se abrog ă. 
    7. La articolul 6, alineatele (3) , (3^1) , (4)  şi (6)  se modific ă şi vor 
avea urm ătorul cuprins: 
    "(3)  Persoanele asigurate care au beneficiat d e certificate de concediu 
medical, informa ţiile referitoare la certificate, precum şi veniturile care 
intr ă în baza de calcul al indemniza ţiilor aferente acestora se declar ă de 
către persoanele fizice şi juridice care au calitatea de angajatori sau sunt  
asimilate acestora la care î şi desf ăşoar ă activitatea persoanele fizice 
prev ăzute la art. 1 alin. (1) lit. A, persoanele fizice prev ăzute la art. 1 
alin. (1) lit. B, precum şi Agen ţia Na ţional ă pentru Ocuparea For ţei de Munc ă, 
prin agen ţiile pentru ocuparea for ţei de munc ă jude ţene şi a municipiului 
Bucure şti prin declara ţia prev ăzut ă la art. 147 alin. (1) din Codul fiscal . 
(3^1) Persoanele şi institu ţia prev ăzute la alin. (3) sunt obligate s ă depun ă 
la casele de asigur ări de s ănătate, în a c ăror raz ă administrativ-teritorial ă 
î şi au sediul social, respectiv domiciliul, exemplaru l 2 al certificatelor de 
concediu medical în condi ţiile în care se solicit ă restituirea sumelor 
reprezentând indemniza ţii pl ătite asigura ţilor, care sunt suportate din 
bugetul Fondului na ţional unic de asigur ări sociale de s ănătate. 
(4)  Persoanele şi institu ţia prev ăzute la alin. (3) au obliga ţia de a pune la 
dispozi ţia organelor de control ale caselor de asigur ări de s ănătate 
documentele justificative şi actele de eviden ţă necesare în vederea 
verific ării modului de determinare a indemniza ţiilor suportate din Fondul 
naţional unic de asigur ări sociale de s ănătate. 
    …………………………………………….............................. ..... 
(6)  Pentru a beneficia de concedii şi indemniza ţii, persoanele prev ăzute la 
art. 1 alin. (2) sunt obligate s ă încheie contractul de asigurare pentru 
concedii şi indemniza ţii cu casa de asigur ări de s ănătate la care sunt luate 
în eviden ţă ca persoane asigurate în sistemul de asigur ări sociale de s ănătate 
potrivit prevederilor Legii nr. 95/2006  privind reforma în domeniul s ănăt ăţii, 
republicat ă, cu modific ările şi complet ările ulterioare. Contractul se 
înregistreaz ă la casa de asigur ări de s ănătate şi produce efecte de la data 
înregistr ării." 
 



    8. La articolul 6, dup ă alineatul (6)  se introduc patru noi alineate, 
alineatele (6^1)-(6^4), cu urm ătorul cuprins: 
    "(6^1) Contractul prev ăzut la art. 1 alin. (2) se încheie între persoana 
interesat ă sau, dup ă caz, de persoana împuternicit ă de c ătre aceasta în acest 
sens şi casa de asigur ări de s ănătate. 
(6^2) Ori de câte ori intervin modific ări asupra elementelor care au stat la 
baza încheierii contractului de asigurare pentru co ncedii şi indemniza ţii este 
obligatorie încheierea unui act adi ţional la contract, în termen de maximum 30 
de zile de la apari ţia modific ării respective. Actul adi ţional la contract 
produce efecte pentru viitor începând cu data înreg istr ării acestuia şi are 
acela şi regim juridic ca şi contractul de asigurare pentru concedii şi 
indemniza ţii. 
(6^3) Persoanele şi informa ţiile prev ăzute la alin. (3) se declar ă şi de c ătre 
persoanele fizice care ob ţin venituri sub form ă de salarii ca urmare a 
activit ăţii desf ăşurate la misiunile diplomatice şi posturile consulare 
acreditate în România, precum şi la reprezentan ţele din România ale 
persoanelor juridice str ăine, precum şi de persoanele fizice care realizeaz ă  
venituri din salarii sau asimilate salariilor, care  î şi desf ăşoar ă activitatea 
în România şi ob ţin venituri sub form ă de salarii de la angajatori care nu au 
sediu social, sediu permanent sau reprezentan ţă în România şi care datoreaz ă 
contribu ţiile sociale obligatorii pentru salaria ţii lor, potrivit prevederilor 
legisla ţiei europene aplicabile în domeniul securit ăţii sociale, precum şi ale 
acordurilor privind sistemele de securitate social ă la care România este 
parte, în condi ţiile prev ăzute la art. 147 alin. (12)  şi (13) din Codul 
fiscal . 
(6^4) Termenele şi modalit ăţile de depunere a declara ţiei prev ăzut ă la alin. 
(3) sunt prev ăzute în Codul fiscal ." 
 
    9. Articolul 7  se modific ă şi va avea urm ătorul cuprins: 
    " ART. 7  
    Stagiul minim de asigurare pentru acordarea dre pturilor prev ăzute la art. 
2 alin. (1) lit. a)-d) este de 6 luni realizate în ultimele 12 luni anterioare 
lunii pentru care se acord ă concediul medical." 
 
    10. Articolul 8  se modific ă şi va avea urm ătorul cuprins: 
    " ART. 8  
    (1)  Stagiul de cotizare în sistemul de asigur ări sociale de s ănătate, 
prev ăzut la art. 7, se constituie din însumarea perioade lor: 
    a) pentru care s-a achitat contribu ţia asiguratorie pentru munc ă; 
    b) pentru care s-a achitat contribu ţia pentru concedii şi indemniza ţii de 
către angajator sau, dup ă caz, de c ătre asigurat, respectiv de c ătre fondul de 
asigurare pentru accidente de munc ă şi boli profesionale sau bugetul 
asigur ărilor pentru şomaj; 
    c) pentru care s-a achitat contribu ţia prev ăzut ă la art. 3 alin. (3); 
    d) pentru care persoanele sunt asigurate f ăr ă plata contribu ţiei potrivit 
art. 3 alin. (2). 
    (2)  Se asimileaz ă stagiului de cotizare în sistemul de asigur ări sociale 
de s ănătate perioadele în care: 
    a) asiguratul beneficiaz ă de concediile şi indemniza ţiile prev ăzute de 
prezenta ordonan ţă de urgen ţă; 
    b) a beneficiat de pensie de invaliditate; 



    c) a urmat cursurile de zi ale înv ăţământului universitar, organizat 
potrivit legii, pe durata normal ă a studiilor respective, cu condi ţia 
absolvirii acestora cu examen de licen ţă sau de diplom ă organizat în prima 
sesiune. Dovada absolvirii cursurilor de zi ale înv ăţământului universitar se 
face cu diplomele eliberate de institu ţiile autorizate, în condi ţiile legii. 
Dovada duratei normale a studiilor respective se fa ce cu diploma de absolvire, 
foaia matricol ă sau cu adeverin ţă eliberat ă de institu ţia de înv ăţământ 
superior; 
    d) a beneficiat de indemniza ţie lunar ă pe perioada concediului de 
acomodare, potrivit Legii nr. 273/2004  privind procedura adop ţiei, 
republicat ă, de indemniza ţie pentru cre şterea copilului potrivit Ordonan ţei de 
urgen ţă a Guvernului nr. 111/2010  privind concediul şi indemniza ţia lunar ă 
pentru cre şterea copiilor, aprobat ă cu modific ări prin Legea nr. 132/2011 , cu 
modific ările şi complet ările ulterioare. 
    (3)  Perioadele prev ăzute la alin. (2) se asimileaz ă stagiului de cotizare 
numai dac ă în aceste perioade asiguratul nu a realizat stagii  de cotizare în 
în ţelesul prevederilor prezentei ordonan ţe de urgen ţă." 
 
    11. Articolul 10  se modific ă şi va avea urm ătorul cuprins:   
    " ART. 10  
    (1)  Pentru persoanele prev ăzute la art. 1 alin. (1) lit. A şi B, baza de 
calcul al indemniza ţiilor prev ăzute la art. 2 se determin ă ca medie a 
veniturilor brute lunare din ultimele 6 luni din ce le 12 luni din care se 
constituie stagiul de cotizare, pân ă la limita a 12 salarii minime brute pe 
ţar ă lunar, pe baza c ărora se calculeaz ă contribu ţia asiguratorie pentru 
muncă.  
    (2)  Pentru persoanele prev ăzute la art. 1 alin. (1) lit. C, baza de 
calcul al indemniza ţiilor prev ăzute la art. 2 se determin ă ca medie a 
veniturilor brute lunare reprezentând indemniza ţie de şomaj, din ultimele 6 
luni din cele 12 luni din care se constituie stagiu l de cotizare, pân ă la 
limita a 12 salarii minime brute pe ţar ă lunar.  
    (3)  Pentru persoanele prev ăzute la art. 1 alin. (2), baza de calcul al 
indemniza ţiilor prev ăzute la art. 2 se determin ă ca medie a veniturilor 
asigurate, înscrise în contractul de asigurare, din  ultimele 6 luni din cele 
12 luni din care se constituie stagiul de cotizare,  pân ă la limita a 12 
salarii minime brute pe ţar ă lunar.  
    (4)  În situa ţia în care la stabilirea celor 6 luni din care, pot rivit 
prevederilor alin. (1)-(3), se constituie baza de c alcul al indemniza ţiilor se 
utilizeaz ă perioadele asimilate stagiului de cotizare prev ăzute la art. 8 
alin. (2), veniturile care se iau în considerare su nt: 
    a) indemniza ţiile de asigur ări sociale de care au beneficiat asigura ţii, 
prev ăzute la art. 8 alin. (2) lit. a);  
    b) salariul de baz ă minim brut pe ţar ă din perioadele respective, pentru 
situa ţiile prev ăzute la art. 8 alin. (2) lit. b) şi c); 
    c) indemniza ţiile de care au beneficiat asigura ţii, prev ăzute la art. 8 
alin. (2) lit. d). 
    (5)  Prevederile alin. (1)-(3) se aplic ă şi în cazul pensionarilor de 
invaliditate gradul III, precum şi în cazul pensionarilor nev ăzători, pe 
perioada în care se afl ă în situa ţiile prev ăzute la art. 1 alin. (1) lit. A şi 
B şi alin. (2). 
    (6)  Pentru persoanele prev ăzute la art. 1 alin. (1), în cazul în care 
stagiul de cotizare este mai mic de 6 luni, pentru situa ţiile prev ăzute la 



art. 9 şi 31, baza de calcul al indemniza ţiilor de asigur ări sociale o 
constituie media veniturilor lunare realizate sau, după caz, venitul lunar din 
prima lun ă de activitate, cu respectarea prevederilor alin. ( 4).  
    (7)  Pentru persoanele prev ăzute la art. 1 alin. (2), în cazul în care 
stagiul de cotizare este mai mic de 6 luni, pentru situa ţiile prev ăzute la 
art. 9 şi 31, baza de calcul al indemniza ţiilor de asigur ări sociale o 
constituie media veniturilor lunare asigurate, însc rise în contractul de 
asigurare sau, dup ă caz, venitul lunar din prima lun ă de asigurare cu 
respectarea prevederilor alin. (4). 
    (8)  Din duratele de acordare a concediilor med icale, exprimate în zile 
calendaristice, se pl ătesc zilele lucr ătoare. 
    (9)  La stabilirea num ărului de zile ce urmeaz ă a fi pl ătite se au în 
vedere prevederile legale cu privire la zilele de s ărb ătoare declarate 
nelucr ătoare, precum şi cele referitoare la stabilirea programului de luc ru, 
prev ăzute prin contractele colective de munc ă." 
 
    12. La articolul 11, alineatul (2)  se modific ă şi va avea urm ătorul 
cuprins:   
    "(2)  În în ţelesul prezentei ordonan ţe de urgen ţă, medic curant este orice 
medic aflat în rela ţie contractual ă cu casele de asigur ări de s ănătate, precum 
şi orice alt medic cu autoriza ţie de liber ă practic ă valabil ă, medic de 
familie sau specialist, care încheie o conven ţie în acest sens cu casele de 
asigur ări de s ănătate, în condi ţiile prezentei ordonan ţe de urgen ţă." 
 
    13. La articolul 11, dup ă alineatul (2)  se introduc dou ă noi alineate, 
alineatele (3) şi (4), cu urm ătorul cuprins:   
    "(3)  Medicii prev ăzuţi la alin. (1) pot completa certificatele de 
concediu medical atât pe suport hârtie, cât şi electronic şi le pot transmite 
pe suport hârtie sau prin mijloace electronice de t ransmitere la distan ţă 
angajatorilor/persoanelor în drept, dup ă caz.  
(4)  Certificatele de concediu medical, prev ăzute la alin. (3), care sunt 
transmise prin mijloace electronice de transmitere la distan ţă de c ătre 
medicii care le elibereaz ă, sunt semnate de ace ştia cu semn ături electronice 
calificate." 
 
    14. După articolul 11  se introduce un nou articol, articolul 11^1, cu 
următorul cuprins:  
    " ART. 11^1  
    Medicii prev ăzuţi la art. 11 au obliga ţia de a completa certificatele de 
concediu medical cu respectarea Instruc ţiunilor privind utilizarea şi modul de 
completare a certificatelor de concediu medical, ap robate prin ordin comun al 
ministrului s ănăt ăţii şi al pre şedintelui CNAS." 
 
    15. La articolul 12 litera B, litera b)  se modific ă şi va avea urm ătorul 
cuprins:   
    "b) prima zi de incapacitate temporar ă de munc ă, în cazul persoanelor 
asigurate prev ăzute la art. 1 alin. (1) lit. B şi C şi alin. (2)." 
 
    16. La articolul 14, alineatul (4)  se modific ă şi va avea urm ătorul 
cuprins:   
    "(4)  Prelungirea concediului medical peste 183  de zile se face pentru cel 
mult 90 de zile, conform procedurilor stabilite de Casa Na ţional ă de Pensii 



Publice, denumit ă în continuare CNPP, împreun ă cu CNAS, în raport cu evolu ţia 
cazului şi cu rezultatele ac ţiunilor de recuperare." 
 
    17. La articolul 16, alineatul (2)  se modific ă şi va avea urm ătorul 
cuprins:  
    "(2)  Beneficiaz ă de indemniza ţii pentru incapacitate temporar ă de munc ă, 
în acelea şi condi ţii ca şi ceilal ţi asigura ţi, pensionarii care se afl ă şi în 
una dintre situa ţiile men ţionate la art. 1 alin. (1) lit. A sau B, precum şi 
pensionarii de invaliditate gradul III sau, dup ă caz, pensionarii nev ăzători, 
care se reg ăsesc în situa ţiile prev ăzute la art. 1 alin. (2)." 
 
    18. La articolul 23, alineatul (3)  se modific ă şi va avea urm ătorul 
cuprins:   
    "(3)  În situa ţiile prev ăzute la alin. (2), baza de calcul al 
indemniza ţiei de maternitate se constituie din media venituri lor lunare pe 
baza c ărora s-a calculat contribu ţia asiguratorie pentru munc ă, din ultimele 6 
luni anterioare datei pierderii calit ăţii de asigurat, cu respectarea 
prevederilor art. 10." 
 
    19. La articolul 26, dup ă alineatul (1)  se introduc trei noi alineate, 
alineatele (1^1)-(1^3), cu urm ătorul cuprins:   
    "(1^1) În cazul copilului cu afec ţiuni grave, asigura ţii au dreptul la 
concediu şi indemniza ţie pentru îngrijirea copilului bolnav în vârst ă de pân ă 
la 16 ani.  
(1^2) Lista afec ţiunilor prev ăzute la alin. (1^1) se stabile şte de c ătre 
comisiile de specialitate ale Ministerului S ănăt ăţii şi este prev ăzut ă în 
normele de aplicare a prezentei ordonan ţe de urgen ţă. 
(1^3) La includerea afec ţiunilor în lista prev ăzut ă la alin. (1^2), pe aparate 
şi sisteme, se au în vedere elemente clinice, evolut ive şi complica ţii ce 
determin ă prin severitatea tulbur ărilor morfologice şi func ţionale o durat ă 
cumulat ă a îngrijirilor medicale acordate copilului, exclus iv pentru 
afec ţiunea de baz ă, de peste 90/180 de zile calendaristice pe an." 
 
    20. La articolul 26, alineatul (2)  se modific ă şi va avea urm ătorul 
cuprins:   
    "(2)  Indemniza ţiile prev ăzute la alin. (1) şi (1^1) se suport ă integral 
din bugetul Fondului na ţional unic de asigur ări sociale de s ănătate." 
 
    21. După articolul 27  se introduc dou ă noi articole, articolele 27^1 şi 
27^2, cu urm ătorul cuprins:   
    " ART. 27^1  
    (1)  Persoanele prev ăzute la art. 27 beneficiaz ă de concediu medical 
pentru îngrijirea copilului bolnav dac ă înso ţesc copilul la tratament pe 
teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene, Sp aţiului Economic European 
şi Confedera ţiei Elve ţiene sau pe teritoriul altui stat care nu este memb ru al 
Uniunii Europene, Spa ţiului Economic European şi Confedera ţiei Elve ţiene. 
    (2)  Certificatul de concediu medical se eliber ează de medicul curant din 
România, pe baza actelor doveditoare traduse şi autentificate, în condi ţiile 
şi pân ă la duratele maxime prev ăzute de prezenta ordonan ţă de urgen ţă, dar nu 
mai târziu de 15 zile de la data revenirii în ţar ă a persoanelor prev ăzute la 
alin. (1).  
    ART. 27^2  



    (1)  Certificatele de concediu medical prev ăzute la art. 27^1 alin. (2) 
pot fi eliberate persoanelor în drept, precum şi so ţului/so ţiei/rudelor de 
gradul I ale persoanelor prev ăzute la art. 27^ sau unei alte persoane 
împuternicit ă de c ătre acestea în acest sens. 
    (2)  Documentele prev ăzute la art. 27^1 alin. (2) pot fi transmise 
medicului care elibereaz ă certificatul de concediu medical de c ătre persoanele 
prev ăzute la alin. (1) pe suport hârtie sau prin mijloac e electronice de 
transmitere la distan ţă sau, dup ă caz, de c ătre persoanele care autentific ă 
documentele prin mijloace electronice de transmiter e la distan ţă, iar medicul, 
la rândul s ău, poate transmite certificatul de concediu medical , pe suport 
hârtie sau prin mijloace electronice de transmitere  la distan ţă, 
beneficiarilor/persoanelor în drept/angajatorilor, după caz.  
    (3)  Documentele prev ăzute la art. 27^1 alin. (2), precum şi certificatele 
de concediu medical, atunci când sunt transmise pri n mijloace electronice de 
transmitere la distan ţă, sunt semnate cu semn ătur ă electronic ă calificat ă." 
 
    22. Articolul 28  se modific ă şi va avea urm ătorul cuprins: 
    " ART. 28  
    (1)  Indemniza ţiile prev ăzute la art. 26 alin. (1) se acord ă pe baza 
certificatului de concediu medical eliberat de medi cul curant şi a 
certificatului pentru persoanele cu handicap, emis în condi ţiile legii, dup ă 
caz. 
    (2)  Indemniza ţiile prev ăzute la art. 26 alin. (1^1) se acord ă pe baza 
certificatului de concediu medical eliberat de medi cul specialist." 
 
    23. Articolul 29  se modific ă şi va avea urm ătorul cuprins: 
    " ART. 29  
    (1)  Durata de acordare a indemniza ţiei prev ăzute la art. 26 alin. (1) 
este de maximum 45 de zile calendaristice pe an pen tru un copil, cu excep ţia 
situa ţiilor în care copilul este diagnosticat cu boli inf ectocontagioase, este 
imobilizat în sisteme de imobilizare specifice apar atului locomotor sau este 
supus unor interven ţii chirurgicale; durata concediului medical în aces te 
cazuri va fi stabilit ă de medicul specialist, iar dup ă dep ăşirea termenului de 
90 de zile, cu aprobarea medicului expert al asigur ărilor sociale.  
    (2)  Durata de acordare a indemniza ţiei prev ăzute la art. 26 alin. (1^1) 
va fi cea corespunz ătoare num ărului de zile calendaristice aferente duratei 
concediului medical stabilit ă de medicul specialist, iar dup ă dep ăşirea 
termenului de 90 de zile, cu aprobarea medicului ex pert al asigur ărilor 
sociale." 
 
    24. După articolul 29  se introduce un nou articol, articolul 29^1, cu 
următorul cuprins: 
    " ART. 29^1  
    (1)  În situa ţia în care durata intern ării copilului bolnav cuprinde 
perioade din dou ă sau mai multe luni calendaristice, medicul curant poate 
acorda certificatul de concediu medical la externar e sau lunar. 
    (2)  Prevederile alin. (1) se aplic ă în mod corespunz ător şi persoanelor 
prev ăzute la art. 27, pe baza actelor doveditoare tradus e şi autentificate." 
 
    25. Articolul 33  se modific ă şi va avea urm ătorul cuprins: 
    " ART. 33  



    Pentru persoana asigurat ă care se afl ă în dou ă sau mai multe situa ţii 
prev ăzute la art. 1 alin. (1) lit. A şi B şi care desf ăşoar ă activitatea la 
mai mul ţi angajatori, la fiecare fiind asigurat ă conform prezentei ordonan ţe 
de urgen ţă, indemniza ţiile se calculeaz ă şi se pl ătesc, dup ă caz, de fiecare 
angajator. Baza de calcul pentru fiecare indemniza ţie o constituie numai 
venitul ob ţinut pe fiecare loc de realizare." 
 
    26. La articolul 36 alineatul (3), literele a)  şi c)  se modific ă şi vor 
avea urm ătorul cuprins: 
    "a) angajator, cel mai târziu odat ă cu lichidarea drepturilor salariale pe 
luna respectiv ă, pentru asigura ţii prev ăzuţi la art. 1 alin. (1) lit. A; 
    …………………………………………………………………… 
c) casa de asigur ări de s ănătate, pân ă la data de 10 a lunii urm ătoare celei 
pentru care s-a acordat concediul medical, pentru a sigura ţii prev ăzuţi la art. 
1 alin. (1) lit. B şi alin. (2), precum şi pentru persoanele prev ăzute la art. 
23 alin. (2) şi la art. 32." 
 
    27. După articolul 36  se introduce un nou articol, articolul 36^1, cu 
următorul cuprins: 
    " ART. 36^1  
    Pentru calculul şi plata indemniza ţiilor, pl ătitorii de indemniza ţii 
prev ăzuţi la art. 36 au urm ătoarele obliga ţii: 
    a) s ă verifice elementele care se înscriu obligatoriu pe  certificatul de 
concediu medical, prev ăzute în Instruc ţiunile  privind utilizarea şi modul de 
completare a certificatelor de concediu medical, ap robate prin ordinul 
ministrului s ănăt ăţii şi al pre şedintelui CNAS; 
    b) s ă gestioneze num ărul de zile de concediu medical pe fiecare asigurat  
şi pe fiecare afec ţiune; 
    c) s ă resping ă la plat ă certificatele de concediu medical completate 
eronat de c ătre medicii prescriptori." 
 
    28. Articolul 37  se abrog ă. 
    29. Articolul 38  se modific ă şi va avea urm ătorul cuprins: 
    " ART. 38  
    Sumele reprezentând indemniza ţii, care se pl ătesc asigura ţilor şi care, 
potrivit prevederilor prezentei ordonan ţe de urgen ţă, se suport ă din bugetul 
Fondului na ţional unic de asigur ări sociale de s ănătate, se recupereaz ă din 
bugetul Fondului na ţional unic de asigur ări sociale de s ănătate din creditele 
bugetare prev ăzute cu aceast ă destina ţie, în condi ţiile reglementate prin 
normele de aplicare a prezentei ordonan ţe de urgen ţă. Aceste sume nu pot fi 
recuperate din sumele constituite reprezentând cont ribu ţie de asigur ări 
sociale de s ănătate." 
 
    30. La articolul 40, alineatul (1)  se modific ă şi va avea urm ătorul 
cuprins: 
    " ART. 40  
    (1)  Indemniza ţiile pot fi solicitate pe baza actelor justificativ e, în 
termen de 90 de zile de la data de la care persoane le prev ăzute la art. 1 
alin. (1) şi (2), art. 32 alin. (1), precum şi pl ătitorii prev ăzuţi la art. 36 
alin. (3) lit. a) şi b) erau în drept s ă le solicite." 
 



    31. La articolul 42, dup ă alineatul (5)  se introduc dou ă noi alineate, 
alineatele (6) şi (7), cu urm ătorul cuprins: 
    "(6)  Debitele privind contribu ţia datorat ă de persoanele prev ăzute la 
art. 1 alin. (2) se recupereaz ă de casele de asigur ări de s ănătate şi 
constituie venituri la bugetul Fondului na ţional de asigur ări sociale de 
sănătate. 
(7)  La recuperarea debitelor în conformitate cu di spozi ţiile alin. (3) şi (6) 
se aplic ă prevederile Codului de procedur ă fiscal ă." 
 
    32. Articolele 44-46  se abrog ă. 
    33. La articolul 47, alineatele(1)  şi (2) se modific ă şi vor avea 
următorul cuprins: 
    " ART. 47  
    (1)  Constituie contraven ţii faptele s ăvâr şite prin înc ălcarea 
dispozi ţiilor art. 6 alin. (4). 
    (2)  Constituie contraven ţii faptele s ăvâr şite prin înc ălcarea 
obliga ţiilor prev ăzute la art. 36 alin. (3), refuzul nejustificat de plat ă a 
indemniza ţiilor şi/sau calculul şi plata eronat ă a indemniza ţiilor, precum şi 
înc ălcarea obliga ţiilor prev ăzute la art. 36^1 lit. b)." 
 
    34. Articolul 55  se modific ă şi va avea urm ătorul cuprins: 
    " ART. 55  
    (1)  Certificatele de concediu medical se pot c ompleta atât pe suport 
hârtie, cât şi electronic şi pot fi eliberate on-line sau, dup ă caz, off-line, 
în situa ţii justificate în care nu se poate realiza comunica ţia cu sistemul 
informatic.  
    (2)  Certificatele de concediu medical se pot c ompleta electronic începând 
cu data implement ării acestora, stabilit ă prin normele de aplicare a prezentei 
ordonan ţe de urgen ţă.  
    (3)  Con ţinutul şi forma certificatelor de concediu medical, care 
reprezint ă formulare cu regim special şi con ţin elemente de protec ţie 
împotriva falsific ării sau contrafacerii şi ale altor formulare necesare 
aplic ării prezentei ordonan ţe de urgen ţă, precum şi instruc ţiunile privind 
utilizarea şi modul de completare a certificatelor de concediu medical se 
aprob ă prin ordin al ministrului s ănăt ăţii şi al pre şedintelui CNAS şi se 
public ă în Monitorul Oficial al României, Partea I. 
    (4)  Cheltuielile necesare pentru realizarea so lu ţiilor informatice pentru 
administrarea sistemului electronic pentru concedii  medicale, precum şi 
cheltuielile generate de realizarea aplica ţiei informatice se suport ă din 
fonduri externe nerambursabile, cuprinse în bugetul  Fondului na ţional unic de 
asigur ări sociale de s ănătate." 
 
    35. Articolul 61  se modific ă şi va avea urm ătorul cuprins: 
    " ART. 61  
    Prevederile prezentei ordonan ţe de urgen ţă sunt aplicabile şi persoanelor 
care î şi desf ăşoar ă activitatea în ministerele şi institu ţiile din sectorul de 
apărare, ordine public ă şi securitate na ţional ă, cu excep ţia personalului 
militar în activitate, poli ţi ştilor şi func ţionarilor publici cu statut 
special." 
 
 
    ART. II  



    (1)  Persoanele fizice care la data de 31 decem brie 2017 sunt asigurate în 
sistemul de asigur ări sociale de s ănătate pentru concedii şi indemniza ţii de 
asigur ări sociale de s ănătate pe baz ă de declara ţie de asigurare pentru 
concedii şi indemniza ţii, pentru a beneficia de asigurare în sistemul de 
asigur ări sociale de s ănătate pentru concedii şi indemniza ţii de asigur ări 
sociale de s ănătate, începând cu data de 1 ianuarie 2018, sunt obl igate s ă 
încheie contractul de asigurare prev ăzut la art. 1 alin. (2) din Ordonan ţa de 
urgen ţă a Guvernului nr. 158/2005 , aprobat ă cu modific ări şi complet ări prin 
Legea nr. 399/2006 , cu modific ările şi complet ările ulterioare. 
    (2)  Debitele privind contribu ţia pentru concedii şi indemniza ţii, 
datorat ă la bugetul Fondului na ţional de asigur ări sociale de s ănătate şi 
neachitat ă pân ă la data de 31 ianuarie 2018, de c ătre persoanele fizice 
asigurate pe baz ă de declara ţie de asigurare pentru concedii şi indemniza ţii, 
se recupereaz ă de casele de asigur ări de s ănătate în conformitate cu 
prevederile Codului de procedur ă fiscal ă. 
 
    ART. III  
    (1) Prevederile cuprinse la art. I pct. 10, 14,  16, 17, 25-26, 28-31 şi la 
art. II se aplic ă începând cu veniturile aferente lunii ianuarie 201 8. 
    (2) Prevederile cuprinse la art. I pct. 33 intr ă în vigoare la 30 de zile 
de la data public ării prezentei ordonan ţe de urgen ţă în Monitorul Oficial al 
României, Partea I. 
 
    ART. IV  
    Ordonan ţa de urgen ţă a Guvernului nr. 158/2005  privind concediile şi 
indemniza ţiile de asigur ări sociale de s ănătate, publicat ă în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr. 1.074 din 29 noi embrie 2005, aprobat ă cu 
modific ări şi complet ări prin Legea nr. 399/2006 , cu modific ările şi 
complet ările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta ordonan ţă de 
urgen ţă, se va republica în Monitorul Oficial al României,  Partea I, dup ă 
aprobarea acesteia prin lege, dându-se textelor o n ouă numerotare. 
 
 
 
                    PRIM-MINISTRU  
                    MIHAI TUDOSE 
                    Contrasemneaz ă: 
                    Ministrul s ănăt ăţii, 
                    Florian-Dorel Bodog 
                    Ministrul comunica ţiilor şi societ ăţii informa ţionale, 
                    Lucian Şova 
                    Ministrul finan ţelor publice, 
                    Ionu ţ Mi şa 
 
    Bucure şti, 14 decembrie 2017. 
    Nr. 99. 
    ---- 
 
 


