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pentru aprobarea Normelor  de aplicare a prevederilor Ordonan ţei de urgen ţă a 
Guvernului nr. 158/2005  privind concediile şi indemniza ţiile de asigur ări 
sociale de s ănătate 
EMITENT:     MINISTERUL S ĂNĂTĂŢII Nr. 15 din 5 ianuarie 2018  
CASA NAŢIONALĂ DE ASIGUR ĂRI DE S ĂNĂTATE Nr. 1.311 din 29 decembrie 2017  
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 31 din 12 ianuarie 2018 
Data intrarii in vigoare : 12 ianuarie 2018 
 
 
Forma actualizata valabila la data de : 16 ianuarie 2018  
Prezenta forma actualizata este valabila de la 12 ianuarie 2018  pana la 16 
ianuarie 2018  
 
    Având în vedere: 
    -  titlul VIII din Legea nr. 95/2006  privind reforma în domeniul s ănăt ăţii, 
republicat ă, cu modific ările şi complet ările ulterioare; 
    –  Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal , cu modific ările şi complet ările 
ulterioare; 
    –  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; 
    –  Referatul de aprobare nr. F.B. 85 din 5.01.2 018 al Ministerului 
Sănăt ăţii şi nr. D.G. 2.971 din 29.12.2017 al Casei Na ţionale de Asigur ări de 
Sănătate, 
 
    în temeiul dispozi ţiilor art. 7 alin. (4) din Hot ărârea Guvernului nr. 
144/2010  privind organizarea şi func ţionarea Ministerului S ănăt ăţii, cu 
modific ările şi complet ările ulterioare, ale art. 291 alin. (2) din Legea nr. 
95/2006, republicat ă, cu modific ările şi complet ările ulterioare, şi ale art. 
17 alin. (5) din Statutul  Casei Na ţionale de Asigur ări de S ănătate, aprobat 
prin Hot ărârea Guvernului nr. 972/2006 , cu modific ările şi complet ările 
ulterioare, 
    ministrul s ănăt ăţii şi pre şedintele Casei Na ţionale de Asigur ări de 
Sănătate emit urm ătorul ordin: 
    ART. 1  
    Se aprob ă Normele  de aplicare a prevederilor Ordonan ţei de urgen ţă a 
Guvernului nr. 158/2005  privind concediile şi indemniza ţiile de asigur ări 
sociale de s ănătate, prev ăzute în anexa care face parte integrant ă din 
prezentul ordin. 
 
    ART. 2  
    Prezentul ordin se public ă în Monitorul Oficial al României, Partea I. 
 
    ART. 3  
    Începând cu data intr ării în vigoare a prezentului ordin se abrog ă Ordinul 
ministrului s ănăt ăţii şi al pre şedintelui Casei Na ţionale de Asigur ări de 
Sănătate nr. 60 /32/2006 pentru aprobarea Normelor  de aplicare a prevederilor 
Ordonan ţei de urgen ţă a Guvernului nr. 158/2005  privind concediile şi 
indemniza ţiile de asigur ări sociale de s ănătate, publicat în Monitorul Oficial 
al României, Partea I, nr. 147 din 16 februarie 200 6, cu modific ările şi 
complet ările ulterioare, precum şi orice alt ă dispozi ţie contrar ă. 



 
 
 
                    Ministrul s ănăt ăţii,  
                    Florian-Dorel Bodog 
                    Pre şedintele Casei Na ţionale de Asigur ări de S ănătate, 
                    Lauren ţiu-Teodor Mihai 
 
    ANEXA  
 
    NORMA 
 
NORME din 5 ianuarie 2018  
de aplicare a prevederilor Ordonan ţei de urgen ţă a Guvernului nr. 158/2005  
privind concediile şi indemniza ţiile de asigur ări sociale de s ănătate 
EMITENT:     MINISTERUL S ĂNĂTĂŢII  
CASA NAŢIONALĂ DE ASIGUR ĂRI DE S ĂNĂTATE  
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 31 din 12 ianuarie 2018 
Data intrarii in vigoare : 12 ianuarie 2018 
 
 
Forma actualizata valabila la data de : 15 ianuarie 2018  
Prezenta forma actualizata este valabila de la 12 ianuarie 2018  pana la 16 
ianuarie 2018  
 
────────── 
    Aprobate prin Ordinul nr. 15/1.311/2018 , publicat în Monitorul Oficial, 
Partea I, nr. 31 din 12 ianuarie 2018. 
────────── 
    CAP. I  
    Dispozi ţii generale 
    SEC ŢIUNEA  1 
    Persoanele asigurate în sistemul  de asigur ări sociale de s ănătate pentru 
concedii  şi indemniza ţii de asigur ări sociale de s ănătate 
    ART. 1  
    (1)  Urm ătoarele categorii de persoane fizice sunt asigurate  în sistemul de 
asigur ări sociale de s ănătate pentru concedii şi indemniza ţii de asigur ări 
sociale de s ănătate: 
    a) persoanele fizice, pe perioada în care au do miciliul sau re şedin ţa pe 
teritoriul României, care 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 de la persoane fizice şi juridice care au calitatea de 
angajatori sau sunt asimilate acestora, cu respecta rea 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) persoanele fizice care realizeaz ă în România veniturile prev ăzute la 
lit. a), de la angajatori din statele membre ale Un iunii Europene, Spa ţiului 
Economic European şi Confedera ţia Elve ţian ă, 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; 



    c) persoanele fizice care 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; 
    d) persoanele fizice care beneficiaz ă de indemniza ţie de şomaj, potrivit 
legii; 
    e) persoanele fizice care nu se încadreaz ă în categoriile de persoane 
prev ăzute la lit. a)-d) şi care se pot asigura pe baza contractului de 
asigurare pentru concedii şi indemniza ţii de asigur ări sociale de s ănătate 
prev ăzut la art. 1 alin. (2) 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. 
 
    (2)  Sunt asigurate în sistemul de asigur ări sociale de s ănătate pentru 
concedii şi indemniza ţii de asigur ări sociale de s ănătate şi so ţia/so ţul 
titularului întreprinderii individuale/ persoanei f izice autorizate care, f ăr ă 
a fi înregistrat ă/înregistrat în registrul comer ţului şi autorizat ă/autorizat 
să func ţioneze ea îns ăşi/el însu şi ca titular al întreprinderii 
individuale/persoan ă fizic ă autorizat ă sau f ăr ă a fi salariat ă/salariat, 
particip ă în mod obi şnuit la activitatea întreprinderii individuale/pers oanei 
fizice autorizate, îndeplinind fie acelea şi sarcini, fie sarcini complementare, 
dac ă titularul/persoana fizic ă autorizat ă este asigurat/asigurat ă potrivit 
alin. (1) lit. e). 
    (3)  Calitatea de titular al întreprinderii ind ividuale/persoan ă fizic ă 
autorizat ă se dovede şte cu documentul emis de c ătre Oficiul Na ţional al 
Registrului Comer ţului conform prevederilor legale, iar calitatea de soţie/so ţ 
prin certificatul de c ăsătorie. 
 
    SEC ŢIUNEA  a 2-a 
    Eviden ţa persoanelor asigurate  în sistemul de asigur ări sociale de 
sănătate pentru concedii  şi indemniza ţii, precum şi a certificatelor de 
concediu medical 
    ART. 2  
    (1)  Eviden ţa persoanelor asigurate în sistemul de asigur ări sociale de 
sănătate pentru concedii şi indemniza ţii, precum şi a certificatelor de 
concediu medical se realizeaz ă pe baza Declara ţiei privind obliga ţiile de plat ă 
a contribu ţiilor sociale, impozitului pe venit şi eviden ţa nominal ă a 
persoanelor asigurate, prev ăzut ă la art. 147 alin. (1) din Legea nr. 227/2015 
privind Codul fiscal,  cu modific ările şi complet ările ulterioare, denumit ă în 
continuare Codul fiscal.  
    (2)  Persoanele şi institu ţia prev ăzute art. 6 alin. (3) 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, sunt obligate 
să depun ă declara ţia prev ăzut ă la alin. (1). 
    (3)  Declara ţia prev ăzut ă alin. (1) se depune şi de c ătre persoanele 
prev ăzute la art. 6 alin. (6^3) 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, în condi ţiile prev ăzute la art. 147 
alin. (12)  şi (13) din Codul fiscal . 
    (4) Persoanele şi institu ţia prev ăzute la art. 6 alin. (3) 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, sunt obligate 
să 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 exemplarul  2 al 
certificatelor de concediu medical înso ţit de un centralizator al c ărui model 
este prev ăzut în anexa nr. 1, în condi ţiile în care se solicit ă restituirea 
sumelor reprezentând indemniza ţii pl ătite angaja ţilor proprii care au 
beneficiat de certificate de concediu medical. Exem plarul 2 al certificatelor 
de concediu medical se depune la casele de asigur ări de s ănătate şi în situa ţia 
în care indemniza ţiile aferente se suport ă integral de c ătre angajator, conform 
art. 12 pct. A 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, precum şi în situa ţia în care asiguratul nu 
îndepline şte condi ţiile prev ăzute de lege pentru a beneficia de indemniza ţii. 
    (5)  În cazul în care angajatorii persoane juri dice au sucursale şi/sau 
puncte de lucru, ace ştia depun declara ţia privind obliga ţiile de plat ă, 
cumulat, atât pentru activitatea proprie, cât şi pentru activitatea 
sucursalelor şi/sau a punctelor de lucru. 
    (6)  Pentru ca asigura ţii afla ţi în eviden ţa Casei Asigur ărilor de S ănătate 
a Ap ăr ării, Ordinii Publice, Siguran ţei Na ţionale şi Autorit ăţii Judec ătore şti 
să poat ă beneficia de concedii şi indemniza ţii de asigur ări sociale de s ănătate 
este necesar s ă se confirme c ă ace ştia îndeplinesc condi ţiile prev ăzute de lege 
pentru a beneficia de astfel de indemniza ţii. În acest sens, Casa Asigur ărilor 
de S ănătate a Ap ăr ării, Ordinii Publice, Siguran ţei Na ţionale şi Autorit ăţii 
Judec ătore şti va asigura transmiterea c ătre casele de asigur ări de s ănătate a 
veniturilor care constituie baza lunar ă de calcul al indemniza ţiilor de 
asigur ări sociale de s ănătate, pentru persoanele men ţionate, confirmând 
totodat ă calitatea de asigurat pentru concedii şi indemniza ţii de asigur ări 
sociale de s ănătate, precum şi stagiul minim de asigurare al acestora. 
 
    ART. 3  
    (1)  Casele de asigur ări de s ănătate au obliga ţia de a verifica şi de a 
valida datele cuprinse în declara ţia prev ăzut ă la art. 2 alin. (1). 
    (2)  În cazul în care dup ă validarea datelor se constat ă neconcordan ţe care 
implic ă rectificarea datelor şi/sau a sumelor cuprinse în declara ţia ini ţial ă, 
casele de asigur ări de s ănătate vor transmite angajatorilor sau asimila ţilor 
acestora o notificare. 
    (3)  În termen de maximum 5 zile lucr ătoare de la data confirm ării de 
primire a notific ării, angajatorii sau asimila ţii acestora au obliga ţia de a 
transmite declara ţia rectificativ ă, în condi ţiile stabilite prin ordinul comun 
prev ăzut la art. 2 alin. (2). 
    (4)  Declara ţia prev ăzut ă la alin. (3) poate fi depus ă şi din ini ţiativa 
angajatorilor sau a asimila ţilor acestora, pentru situa ţiile care implic ă 
rectificarea datelor şi/sau a sumelor cuprinse în declara ţia ini ţial ă. 
 
    ART. 4  
    (1) Pentru a beneficia de concedii şi indemniza ţii, persoanele prev ăzute 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, sunt obligate s ă încheie contractul de asigurare 
pentru concedii şi indemniza ţii de asigur ări sociale de s ănătate, al c ărui 
model este prev ăzut în anexa nr. 2, 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 
sănăt ăţii, republicat ă, cu modific ările şi complet ările ulterioare, şi s ă 
pl ăteasc ă lunar contribu ţia prev ăzut ă la art. 3 alin. (3) 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, pân ă la data de 
25 inclusiv a lunii urm ătoare celei pentru care se datoreaz ă. 
    (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, al c ărui model este 
prev ăzut în anexa nr. 3, 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 înregistr ării acestuia şi are acela şi regim juridic ca 
şi contractul de asigurare pentru concedii şi indemniza ţii. 
    (3)  Venitul asigurat înscris în contractul de asigurare pentru concedii şi 
indemniza ţii de asigur ări sociale de s ănătate, la care se datoreaz ă 
contribu ţia, este stabilit de persoana interesat ă, cu respectarea prevederilor 
art. 5 alin. (1) 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. 
    (4)  Contractul prev ăzut la alin. (1) înceteaz ă la ini ţiativa oric ăreia 
dintre p ăr ţi, conform clauzelor prev ăzute în contract. 
 
    ART. 5  
    Toate opera ţiunile legate de înregistrarea şi eviden ţa declara ţiilor şi a 
contractelor de asigurare pentru concedii şi indemniza ţii de asigur ări sociale 
de s ănătate, a solicit ărilor de modificare a contractelor de asigurare pen tru 
concedii şi indemniza ţii, precum şi de plata contribu ţiei datorate de 
persoanele fizice prev ăzute 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, sunt în sarcina caselor 
de asigur ări de s ănătate care au primit şi au înregistrat documentele 
respective. 
 
    SEC ŢIUNEA  a 3-a 
    Stagiul de asigurare 
    ART. 6  
    (1)  Stagiul minim de asigurare pentru acordare a drepturilor prev ăzute la 
art. 2 alin. (1) lit. a)-d) 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, este de 6 luni realizate în ultime le 12 luni 
anterioare lunii pentru care se acord ă concediul medical. 
    Exemplul nr. 1 - Situa ţie în care exist ă 6 luni integrale de stagiu de 
asigurare 
     
*T* 
 
┌─────────────┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┐ 
│luna         │12│11│10│9 │8 │7 │6 │5 │4 │3 │2 │1 │ 
├─────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤ 
│zile         │19│22│23│20│23│22│21│22│20│22│20│21│ 
│lucr ătoare   │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │ 
├─────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤ 



│zile de      │19│20│13│20│13│21│21│22│20│22│20│21│ 
│stagiu       │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │ 
└─────────────┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘ 
*ST* 
    –  luna 1 reprezint ă prima lun ă anterioar ă producerii riscului; (...) 
    –  luna 12 reprezint ă a 12-a lun ă anterioar ă producerii riscului. 
    În acest caz condi ţia de stagiu de asigurare este realizat ă, întrucât se 
constat ă c ă exist ă 6 luni integrale de stagiu de asigurare (lunile 1- 6). 
 
 
 
    (2)  În cazul în care nu au fost realizate veni turi în ultimele 6 luni 
anterioare lunii pentru care se acord ă concediul medical, stagiul de asigurare 
se consider ă realizat dac ă prin însumarea perioadelor din ultimele 12 luni 
anterioare producerii riscului rezult ă un num ăr de zile de stagiu de asigurare 
cel pu ţin egal cu num ărul total de zile lucr ătoare din ultimele 6 luni 
anterioare producerii riscului. 
    Exemplul nr. 2 - Situa ţie în care nu exist ă 6 luni integrale de stagiu de 
asigurare  
     
*T* 
 
┌─────────────┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┐ 
│luna         │12│11│10│9 │8 │7 │6 │5 │4 │3 │2 │1 │ 
├─────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤ 
│zile         │19│22│23│20│23│22│21│22│20│22│20│21│ 
│lucr ătoare   │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │ 
├─────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤ 
│zile de      │10│19│16│10│13│5 │21│22│10│22│20│16│ 
│stagiu       │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │ 
└─────────────┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘ 
*ST* 
 
    În acest caz se ia în considerare perioada ulti melor 6 luni anterioare 
producerii riscului (lunile 1-6). 
    Num ărul total de zile lucr ătoare din aceast ă perioad ă este de 126 de zile, 
iar num ărul de zile de stagiu este de 111 zile. 
    Diferen ţa este de 15 zile. 
    În acest exemplu, pentru a completa stagiul de asigurare necesar de 126 de 
zile se iau în calcul 15 zile de stagiu de asigurar e din lunile 7-12 (5 zile 
din luna 7, respectiv 10 zile din luna 8). Astfel s e constituie stagiul de 
asigurare necesar pentru deschiderea drepturilor la  concedii şi indemniza ţii. 
 
    (3)  Stagiul minim de asigurare se constituie şi din însumarea perioadelor 
asimilate stagiului de asigurare prev ăzute la art. 8 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, precum şi a 
perioadelor în care persoanele asigurate au benefic iat de indemniza ţii pentru 
incapacitate temporar ă de munc ă suportate de fondul de asigurare pentru 
accidente de munc ă şi boli profesionale. 
 
    CAP. II  



    Concedii şi indemniza ţii de asigur ări sociale de s ănătate 
    SEC ŢIUNEA  1 
    Dispozi ţii generale 
    ART. 7  
    Concediile medicale şi indemniza ţiile de asigur ări sociale de s ănătate la 
care au dreptul asigura ţii, în condi ţiile Ordonan ţei 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, sunt: 
    a) concedii medicale şi indemniza ţii pentru incapacitate temporar ă de 
muncă, cauzat ă de boli obi şnuite sau de accidente în afara muncii; 
    b) concedii medicale şi indemniza ţii pentru prevenirea îmboln ăvirilor şi 
recuperarea capacit ăţii de munc ă, exclusiv pentru situa ţiile rezultate ca 
urmare a unor accidente de munc ă sau boli profesionale; 
    c) concedii medicale şi indemniza ţii pentru maternitate; 
    d) concedii medicale şi indemniza ţii pentru îngrijirea copilului bolnav; 
    e) concedii medicale şi indemniza ţii de risc maternal. 
 
 
    ART. 8  
    (1)  Asigura ţii beneficiaz ă de concedii şi indemniza ţii, în baza 
certificatului medical eliberat de medicul curant, conform reglement ărilor în 
vigoare, dac ă sunt îndeplinite cumulativ urm ătoarele condi ţii: 
    a) îndeplinesc stagiul minim de asigurare prev ăzut la art. 7 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; 
    b) prezint ă adeverin ţa de la pl ătitorul de indemniza ţii din care s ă reias ă 
numărul de zile de concediu de incapacitate temporar ă de munc ă avute în 
ultimele 12/24 de luni, cu excep ţia urgen ţelor medico-chirurgicale sau a 
bolilor infectocontagioase din grupa A. 
 
    (2) Medicul curant, direct sau prin reprezentan tul s ău legal, încheie o 
conven ţie privind eliberarea certificatelor de concediu me dical cu casa de 
asigur ări de s ănătate, al c ărei model este prezentat în anexa nr. 4. 
    (3)  Conven ţia prev ăzut ă la alin. (2) se încheie cu o singur ă cas ă de 
asigur ări de s ănătate, respectiv cu cea în a c ărei raz ă administrativ-
teritorial ă î şi are sediul unitatea sanitar ă, sau cu Casa Asigur ărilor de 
Sănătate a Ap ăr ării, Ordinii Publice, Siguran ţei Na ţionale şi Autorit ăţii 
Judec ătore şti, dup ă caz. 
 
    ART. 9  
    (1)  Certificatele de concediu medical se compl eteaz ă şi se elibereaz ă la 
data la care se acord ă consulta ţia medical ă, stabilindu-se num ărul necesar de 
zile de concediu medical. 
    (2)  În situa ţia imposibilit ăţii prezent ării asiguratului la medic se pot 
acorda certificate de concediu medical cu retroacti vitate de 24 de ore numai în 
cazul certificatelor de concediu medical „ini ţial“. 
    (3)  Pentru certificatele medicale „în continua re“, data acord ării nu poate 
fi mai mare decât data la care se termin ă valabilitatea certificatelor de 
concediu medical acordate anterior pentru aceea şi afec ţiune. 
    (4)  Certificatele de concediu medical se pot e libera şi la o dat ă 
ulterioar ă, numai pentru luna în curs sau luna anterioar ă, pentru urm ătoarele 
situa ţii: 



    a) în caz de sarcin ă şi l ăuzie (numai concediu medical pentru maternitate); 
    b) pentru perioada de internare în spital; 
    c) pentru imobilizare în sisteme de imobilizare  specifice aparatului 
locomotor, numai de c ătre medicul ortoped/chirurg; 
    d) situa ţii pentru care este necesar avizul medicului expert  al 
asigur ărilor sociale peste 90 de zile; 
    e) în caz de carantin ă; 
    f) pentru pacien ţii cu afec ţiuni oncologice. 
 
    (5)  Pentru persoanele care intr ă în câmpul personal de aplicare a 
Ordinului pre şedintelui Casei Na ţionale de Asigur ări de S ănătate nr. 592/2008  
pentru aprobarea Normelor  metodologice privind utilizarea în cadrul sistemul ui 
de asigur ări sociale de s ănătate din România a formularelor emise în aplicarea 
Regulamentului (CEE) nr. 1.408/71  al Consiliului privind aplicarea regimurilor 
de securitate social ă în raport cu lucr ătorii salaria ţi, cu lucr ătorii 
independen ţi şi cu familiile acestora care se deplaseaz ă în cadrul Comunit ăţii, 
precum şi a Regulamentului (CEE) nr. 574/72  de stabilire a normelor de aplicare 
a Regulamentului (CEE) nr. 1.408/71 , cu modific ările şi complet ările 
ulterioare, casele de asigur ări de s ănătate pot întocmi, lunar sau la sfâr şitul 
perioadei de tratament, certificate de incapacitate  de munc ă, la o dat ă 
ulterioar ă, dar nu mai târziu de 30 de zile de la data la car e a fost primit 
documentul care certific ă incapacitatea de munc ă şi durata probabil ă a acesteia 
emis de c ătre medicul/institu ţia din statul de tratament. 
 
    ART. 10  
    Prin excep ţie de la prevederile art. 9 alin. (4), certificatel e de concediu 
medical se pot elibera şi la o dat ă ulterioar ă, dar nu mai târziu de 90 de 
zile, pentru persoanele a c ăror stare de s ănătate a fost grav afectat ă în urma 
tragicului eveniment produs în clubul Colectiv din municipiul Bucure şti în data 
de 30 octombrie 2015. 
 
    ART. 11  
    (1)  Medicul curant din spital elibereaz ă certificatele de concediu medical 
numai în ziua extern ării pacientului. 
    (2)  Fac excep ţie de la prevederile alin. (1) situa ţiile în care durata 
intern ării cuprinde perioade din dou ă sau mai multe luni calendaristice, caz în 
care medicul curant va acorda lunar certificatul de  concediu medical. 
 
    ART. 12  
    (1)  La externarea pacientului din spital, medi cul curant elibereaz ă 
certificatul de concediu medical în condi ţiile art. 11, cu înscrierea codului 
de indemniza ţie corespunz ător, cu excep ţia codului de indemniza ţie de urgen ţă 
(06). 
    (2)  Pentru situa ţiile în care certificatul medical acordat pentru pe rioada 
intern ării în spital are înscris codul de indemniza ţie de urgen ţă (06) este 
obligatorie eliberarea unui nou certificat medical pentru perioada acordat ă la 
externare. 
 
    ART. 13  
    La camera de gard ă a spitalului se pot elibera certificate de concedi u 
medical în caz de urgen ţe medico-chirurgicale neinternate numai de c ătre 
medicii de specialitate. 



 
    ART. 14  
    În situa ţia în care certificatul de concediu medical se elib ereaz ă la 
începutul lunii pentru toat ă perioada cuprins ă în lun ă, medicul curant poate 
elibera certificatul de concediu medical pentru per ioada 1-30/1-31 a lunii 
respective. 
 
    ART. 15  
    Medicii sunt obliga ţi s ă îndrume pacien ţii c ătre unitatea sanitar ă la care 
trebuie s ă se adreseze ace ştia în vederea ob ţinerii în continuare a asisten ţei 
medicale şi a certificatelor de concediu medical. 
 
    ART. 16  
    Orice prelungire a unui concediu medical se efe ctueaz ă pe un nou certificat 
de concediu medical. 
 
    ART. 17  
    Certificatele de concediu medical completate cu  codurile de indemniza ţie 
02, 03, 04 şi 10, prev ăzute pe formularul de certificat de concediu medica l, ca 
urmare a unui accident de munc ă, cu avizul inspectoratului teritorial de 
muncă/avizul direc ţiei de s ănătate public ă, precum şi cele cu codul de 
indemniza ţie 11 se depun direct la casele teritoriale de pens ii. 
 
    SEC ŢIUNEA  a 2-a 
    Concediul şi indemniza ţia pentru incapacitate temporar ă  de munc ă, cauzat ă 
de boli obi şnuite sau de accidente  în afara muncii 
    ART. 18  
    (1)  Concediile medicale pentru incapacitate te mporar ă de munc ă se acord ă 
pe o durat ă de cel mult 183 de zile în interval de un an, soco tite de la prima 
zi de îmboln ăvire. 
    (2)  Începând cu a 91-a zi, concediul medical s e poate prelungi pân ă la 183 
de zile, cu avizul medicului expert al asigur ărilor sociale, dup ă caz. 
    (3)  Durata de acordare a concediului şi a indemniza ţiei pentru 
incapacitate temporar ă de munc ă este mai mare în cazul unor boli speciale şi se 
diferen ţiaz ă dup ă cum urmeaz ă: 
    a) un an, în intervalul ultimilor 2 ani, pentru  tuberculoz ă pulmonar ă şi 
unele boli cardiovasculare, stabilite de Casa Na ţional ă de Asigur ări de 
Sănătate, denumit ă în continuare CNAS, cu acordul Ministerului S ănăt ăţii; 
    b) un an, cu drept de prelungire pân ă la un an şi 6 luni de c ătre medicul 
expert al asigur ărilor sociale, în intervalul ultimilor 2 ani, pentr u 
tuberculoz ă meningeal ă, peritoneal ă şi urogenital ă, inclusiv a glandelor 
suprarenale, pentru SIDA şi neoplazii, în func ţie de stadiul bolii; 
    c) un an şi 6 luni, în intervalul ultimilor 2 ani, pentru tub erculoz ă 
pulmonar ă operat ă şi osteoarticular ă; 
    d) 6 luni, cu posibilitatea de prelungire pân ă la maximum un an, în 
intervalul ultimilor 2 ani, pentru alte forme de tu berculoz ă extrapulmonar ă, cu 
avizul medicului expert al asigur ărilor sociale. 
 
    (4)  Pentru ob ţinerea avizelor prev ăzute la alin. (2) şi (3), medicul 
curant va întocmi un referat medical conform modelu lui prezentat în anexa nr. 
5; referatul medical se va transmite la cabinetul d e expertiz ă medical ă şi 



recuperare a capacit ăţii de munc ă în a c ărui raz ă teritorial ă î şi are 
domiciliul asiguratul. 
 
    ART. 19  
    (1)  Prevederile art. 18 nu sunt aplicabile per soanelor care intr ă în 
câmpul personal de aplicare a Ordinului pre şedintelui Casei Na ţionale de 
Asigur ări de S ănătate nr. 592/2008 , cu modific ările şi complet ările ulterioare. 
    (2)  Durata de acordare a concediului şi a indemniza ţiei pentru 
incapacitate de munc ă este cea transmis ă de institu ţia de la locul de 
şedere/re şedin ţă. 
 
    ART. 20  
    (1)  Medicii de familie au dreptul de a elibera  certificate de concediu 
medical pentru incapacitate temporar ă de munc ă cu durata de cel mult 10 zile 
calendaristice, pentru un episod de boal ă, în una sau mai multe etape. 
    (2)  În cazul men ţinerii incapacit ăţii temporare de munc ă pentru aceea şi 
afec ţiune, concediul medical se poate prelungi de c ătre medicul curant din 
ambulatoriul de specialitate sau spital, în caz de internare, în etape 
succesive de maximum 30/31 de zile calendaristice, până la 90 de zile 
calendaristice în decursul unui an, socotit de la p rima zi de îmboln ăvire. 
    (3)  Durata cumulat ă a concediilor medicale acordate de medicul de fami lie 
pentru un asigurat pentru incapacitate temporar ă de munc ă nu poate dep ăşi 30 de 
zile calendaristice în ultimul an, socotite de la p rima zi de îmboln ăvire, 
indiferent de cauza acesteia. Dup ă totalizarea a 30 de zile calendaristice 
acordate de c ătre medicul de familie, eliberarea certificatelor d e concediu 
medical se va face numai de c ătre medicul curant din ambulatoriul de 
specialitate sau spital, în caz de internare, cu în cadrarea în duratele maxime 
prev ăzute de lege. 
 
    ART. 21  
    Asigura ţii care prezint ă unele dintre bolile cardiovasculare men ţionate în 
anexa nr. 6 beneficiaz ă de concediu medical pân ă la durata maxim ă prev ăzut ă de 
lege. 
 
    ART. 22  
    Asigura ţii bolnavi de SIDA sau neoplazii de orice tip, în f unc ţie de 
stadiul bolii, beneficiaz ă de concediu medical pân ă la duratele maxime 
prev ăzute de lege. 
 
    ART. 23  
    Asigura ţii bolnavi de tuberculoz ă pulmonar ă sau extrapulmonar ă beneficiaz ă 
de concediu medical pân ă la duratele maxime prev ăzute de lege. 
 
    ART. 24  
    În situa ţiile prev ăzute la art. 21-23, certificatele de concediu medic al se 
elibereaz ă pentru perioade de maximum 30/31 de zile calendari stice numai de 
medicul curant din unit ăţile sanitare care acord ă asisten ţă medical ă în 
specialit ăţile respective. 
 
    ART. 25  
    (1)  Certificatele de concediu medical pentru d urata intern ării se acord ă 
de medicul curant din spital care a îngrijit şi externat pacientul. 



    (2)  În situa ţia în care durata intern ării cuprinde perioade din dou ă sau 
mai multe luni calendaristice, medicul curant va ac orda lunar certificatul de 
concediu medical. 
    (3)  La externarea din spital, inclusiv pentru spitalizarea de zi, se poate 
acorda un concediu medical de la 1 la 7 zile calend aristice, iar în cazuri 
speciale, cu aprobarea medicului- şef de sec ţie, pân ă la maximum 21 de zile 
calendaristice. 
    (4)  Dup ă expirarea concediului medical acordat la ie şirea din spital, în 
cazul în care starea s ănăt ăţii pacientului nu permite reluarea activit ăţii, 
medicul de familie, pe baza scrisorii medicale elib erate de medicul curant din 
spital, poate prelungi concediul medical cu maximum  7 zile calendaristice 
pentru aceea şi afec ţiune, urmând ca, în cazul men ţinerii incapacit ăţii 
temporare de munc ă, s ă trimit ă pacientul la medicul din ambulatoriul de 
specialitate. 
    (5)  Medicii curan ţi din unit ăţile sanitare cu paturi, care îngrijesc 
pacien ţi cu TBC, SIDA, neoplazii, elibereaz ă certificatele de concediu medical 
pe durata intern ării asigura ţilor, iar la externare pot acorda concediu medical 
până la 30/31 de zile calendaristice. În cazul pacien ţilor cu TBC, medicii au 
obliga ţia s ă îndrume pacientul la cabinetul de pneumologie, la care va fi luat 
în eviden ţă. 
    (6)  Pacien ţii interna ţi în spital, care au beneficiat în ultimele 12 luni  
de 90 de zile, cumulat, de concediu medical pentru incapacitate temporar ă de 
muncă, socotite din prima zi de îmboln ăvire, vor fi trimi şi la cabinetele de 
expertiz ă medical ă a capacit ăţii de munc ă în a c ăror raz ă teritorial ă este 
situat spitalul respectiv. În cazul în care pacien ţii nu se pot deplasa, se vor 
trimite foile de observa ţie, rezultatele investiga ţiilor şi referatul medical, 
în vederea aviz ării prelungirii concediului medical. 
 
    ART. 26  
    În caz de urgen ţe medico-chirurgicale, pentru care gradul de severi tate al 
bolii nu impune internarea în spital, concediul med ical se acord ă de medicul 
care a asistat urgen ţa (medic de familie, medic din ambulatoriul de 
specialitate, de la camera de gard ă, structuri de primire urgen ţe, ambulan ţă, 
centru de permanen ţă), pentru o perioad ă de maximum 5 zile calendaristice. Dac ă 
incapacitatea temporar ă de munc ă se men ţine, concediul medical poate fi 
prelungit de medicul curant, pentru aceea şi afec ţiune, dar nu pentru cod de 
indemniza ţie de urgen ţă (06), în condi ţiile şi pe duratele stabilite de lege. 
 
    ART. 27  
    Persoanele asigurate aflate în incapacitate tem porar ă de munc ă, care au 
urmat un tratament în str ăin ătate pentru afec ţiuni care nu pot fi tratate în 
ţar ă, beneficiaz ă de concediu medical; certificatele de concediu med ical se 
elibereaz ă de medicul curant, în baza actelor doveditoare tra duse şi 
autentificate, persoanei asigurate, precum şi so ţului/so ţiei/rudelor de gradul 
I ale acesteia sau unei alte persoane împuternicite  de c ătre acestea în acest 
sens, lunar sau la sfâr şitul tratamentului în str ăin ătate, dar nu mai târziu de 
15 zile de la data revenirii în ţar ă. 
 
    ART. 28  
    Asigura ţii care î şi pierd capacitatea de munc ă în timp ce se afl ă în alt ă 
ţar ă în interes de serviciu sau în interes personal pri mesc certificate de 
concediu medical de la medicul curant, în baza acte lor doveditoare traduse şi 



autentificate. Aceste certificate de concediu medic al se pot elibera retroactiv 
de c ătre medicii curan ţi persoanei asigurate, precum şi so ţului/so ţiei/rudelor 
de gradul I ale acesteia sau unei alte persoane împ uternicite de c ătre acestea 
în acest sens, lunar sau la sfâr şitul tratamentului în str ăin ătate, dar nu mai 
târziu de 15 zile de la data revenirii în ţar ă. 
 
    ART. 29  
    (1) Prevederile art. 18, 27 şi 28 nu sunt aplicabile persoanelor care intr ă 
în câmpul personal de aplicare a Ordinului pre şedintelui Casei Na ţionale de 
Asigur ări de S ănătate nr. 592/2008 , cu modific ările şi complet ările ulterioare. 
    (2)  Durata de acordare a concediului medical şi a indemniza ţiei pentru 
incapacitate de munc ă, pentru persoanele prev ăzute la art. 27 şi 28, este cea 
transmis ă din statul de tratament. 
 
    ART. 30  
    Cuantumul brut lunar al indemniza ţiei pentru incapacitate temporar ă de 
muncă se determin ă conform art. 17 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. 
 
    ART. 31  
    (1)  Indemniza ţia pentru incapacitate temporar ă de munc ă se suport ă, 
potrivit art. 12 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, de c ătre angajator sau din bugetul Fondului na ţional 
unic de asigur ări sociale de s ănătate (FNUASS), pentru zilele lucr ătoare din 
duratele exprimate în zile calendaristice de incapa citate temporar ă de munc ă, 
socotite din prima zi de incapacitate. 
    Exemplul 1 - Situa ţia în care concediul medical este acordat pentru 
perioada 1-12 ianuarie 2018, iar repausul s ăpt ămânal este de 48 de ore 
consecutive, de regul ă sâmb ăta şi duminica, potrivit art. 137 alin. (1) din 
Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicat ă, cu modific ările şi complet ările 
ulterioare 
     
*T* 
 
┌────────────────┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬──┬──┬──┬───┬───┬───┐ 
│ziua            │L│M│M│J│V│S│D│L│M│M │J │V │... │... │... │ 
├────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼──┼──┼───┼───┼───┤ 
│data            │1│2│3│4│5│6│7│8│9│10│11│12│... │... │... │ 
│calendaristic ă  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │  │  │  │   │   │   │ 
├────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼──┼──┼───┼───┼───┤ 
│zile pl ătite    │- │- │X│X│X│- │- │Y│Y│Y │Y │Y │   │   │   │ 
└────────────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴──┴──┴──┴───┴───┴───┘ 
*ST* 
 
    X - zile suportate de angajator, Y - zile supor tate din bugetul FNUASS. 
 
    În acest caz angajatorul suport ă indemniza ţia de asigur ări sociale de 
sănătate pentru 3 zile lucr ătoare, având în vedere c ă 1 şi 2 ianuarie sunt zile 
de s ărb ătoare declarate nelucr ătoare. 
 



    (2)  Num ărul de zile ce urmeaz ă a fi pl ătite nu va cuprinde zilele de 
sărb ătoare declarate nelucr ătoare, potrivit prevederilor legale în vigoare, 
şi/sau zilele nelucr ătoare stabilite prin programul de lucru, potrivit 
contractelor colective de munc ă. 
    Exemplul 2 - Situa ţia în care concediul medical este acordat pentru 
perioada 1-15 ianuarie 2018, iar prin programul de lucru se stabilesc zilele 
nelucr ătoare, altele decât sâmbetele şi duminicile, potrivit art. 137 alin. (2) 
din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicat ă, cu modific ările şi 
complet ările ulterioare 
    Luna ianuarie a anului 2018 cuprinde 21 de zile  lucr ătoare. 
     
*T* 
 
┌────────────────┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬─┬──┬──┬──┬──┬──┬──┐ 
│ziua            │L│M│M│J│V│S│D│L│M│M │J │V │S │D │L │ 
├────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤ 
│data            │1│2│3│4│5│6│7│8│9│10│11│12│13│14│15│ 
│calendaristic ă  │ │ │ │ │ │ │ │ │ │  │  │  │  │  │  │ 
├────────────────┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼─┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤ 
│zile pl ătite    │- │- │X│X│X│Y│Y│- │- │Y │Y │Y │Y │Y │- │ 
└────────────────┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘ 
*ST* 
 
    Se consider ă c ă zilele nelucr ătoare stabilite prin programul de lucru sunt 
cele aferente zilelor de luni şi mar ţi. 
    X - zile suportate de angajator, Y - zile supor tate din bugetul FNUASS. 
 
 
    Exemplul 3 - Situa ţia în care concediul medical este acordat pentru 
perioada 15-31 ianuarie 2018, iar zilele de repaus săpt ămânal sunt acordate 
cumulat, dup ă o perioad ă de activitate continu ă ce nu poate dep ăşi 14 zile 
calendaristice, potrivit art. 137 alin. (4) din Legea nr. 53/2003 - Codul 
muncii, republicat ă,  cu modific ările şi complet ările ulterioare. 
     
*T* 
 
┌─────────────────┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┐ 
│ziua             │L │M │M │J │V │S │D │L │M │M │J │V │S │D │L │M │M │ 
├─────────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤ 
│data             │15│16│17│18│19│20│21│22│23│24│25│26│27│28│29│30│31│ 
│calendaristic ă   │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │  │ 
├─────────────────┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┼──┤ 
│zile pl ătite     │- │- │- │- │- │- │- │- │Y │Y │Y │Y │- │- │Y │Y │Y │ 
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*ST* 
 
    Se consider ă c ă persoana a desf ăşurat activitate continu ă în perioada 1-14 
ianuarie. 
    În acest caz, având în vedere faptul c ă primele 8 zile de incapacitate sunt 
cuprinse în perioada de repaus s ăpt ămânal acordat ă potrivit legii, indemniza ţia 
se va calcula numai pentru zilele lucr ătoare ulterioare acesteia, în cazul de 
fa ţă pentru cele cuprinse în perioada 23-31 ianuarie. 



 
 
 
    ART. 32  
    Pentru plata indemniza ţiilor pentru incapacitate temporar ă de munc ă, 
aferente concediilor medicale acordate cu întrerupe re între ele, acestea se iau 
în considerare separat, durata lor nu se cumuleaz ă, iar plata se suport ă 
conform art. 12 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. 
 
    ART. 33  
    (1)  În situa ţia în care unui asigurat i se acord ă în aceea şi lun ă dou ă sau 
mai multe concedii medicale pentru afec ţiuni diferite, f ăr ă întrerupere între 
ele, indemniza ţia pentru incapacitate temporar ă de munc ă se calculeaz ă şi se 
pl ăte şte separat, iar plata se suport ă conform art. 12 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)  În situa ţia în care unui asigurat i se acord ă dou ă sau mai multe 
concedii medicale pentru aceea şi afec ţiune, f ăr ă întrerupere între ele, durata 
lor se cumuleaz ă, iar plata se suport ă conform art. 12 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. În aceast ă situa ţie, la 
calculul indemniza ţiilor pentru certificatele de concediu medical în c ontinuare 
se men ţine baza de calcul determinat ă pentru certificatul de concediu medical 
ini ţial. 
    (3)  În situa ţia în care unui asigurat i se acord ă în aceea şi lun ă dou ă 
certificate de concediu medical, care se suprapun p entru o anumit ă perioad ă, 
indemniza ţia se calculeaz ă dup ă cum urmeaz ă: 
    a) pentru primul certificat de concediu medical , indemniza ţia se va calcula 
numai pentru zilele cuprinse între data începerii v alabilit ăţii acestuia şi 
data începerii valabilit ăţii celui de-al doilea certificat medical, iar pentr u 
zilele r ămase peste care se suprapune perioada celui de-al d oilea certificat 
medical se va înscrie în rubrica „Observa ţii“ a certificatului de concediu 
medical „Suprapunere cu CM seria ..... nr. ........ ......“; 
    b) pentru al doilea certificat medical, a c ărui începere se suprapune peste 
perioada de valabilitate a primului certificat medi cal, indemniza ţia se 
calculeaz ă în mod corespunz ător, pentru toate zilele cuprinse în perioada de 
valabilitate a acestuia. 
 
    (4)  În situa ţia în care unui asigurat i se acord ă certificat de concediu 
medical pentru o anumit ă perioad ă, iar asiguratul dore şte s ă î şi reia 
activitatea profesional ă înainte de expirarea perioadei de valabilitate a 
certificatului de concediu medical, este obligatori e modificarea acestuia, în 
mod corespunz ător, de c ătre medicul care a eliberat certificatul. 
    (5)  În situa ţia în care asigura ţilor prev ăzuţi la art. 1 alin. (1) lit. A  
şi B 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, li se acord ă certificat de concediu medical în aceea şi zi în care 
au desf ăşurat activitatea în cadrul programului complet de l ucru, indemniza ţia 
se va acorda numai pentru zilele urm ătoare celei în care a fost acordat 
certificatul. 



 
    ART. 34  
    (1)  În vederea acord ării certificatelor de concediu medical, pl ătitorii de 
indemniza ţii de asigur ări sociale de s ănătate au obliga ţia s ă elibereze 
asiguratului adeverin ţe din care s ă rezulte num ărul de zile de concediu medical 
pentru incapacitate temporar ă de munc ă avute în ultimele 12/24 luni, dup ă caz, 
conform modelului prev ăzut în anexa nr. 7. 
    (2)  Pentru a beneficia de certificate de conce diu medical, persoanele 
prev ăzute la art. 1 alin. (1) lit. B  şi 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, au obliga ţia de a 
solicita adeverin ţa prev ăzut ă la alin. (1) de la casele de asigur ări de 
sănătate cu care au încheiat contractul de asigurare pe ntru concedii şi 
indemniza ţii de asigur ări sociale de s ănătate. 
 
    SEC ŢIUNEA  a 3-a 
    Concediile şi indemniza ţiile pentru prevenirea îmboln ăvirilor  şi 
recuperarea capacit ăţii de munc ă 
    ART. 35  
    În scopul prevenirii îmboln ăvirilor şi recuper ării capacit ăţii de munc ă, 
asigura ţii pot beneficia de: 
    a) indemniza ţie pentru reducerea timpului de munc ă; 
    b) concediu şi indemniza ţie pentru carantin ă; 
    c) tratament balnear, în conformitate cu progra mul individual de 
recuperare. 
 
 
    ART. 36  
    (1)  Indemniza ţia pentru reducerea timpului de munc ă cu o p ătrime din 
durata normal ă se acord ă asigura ţilor prev ăzuţi la art. 1 alin. (1) lit. A  şi B 
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, 
care, din motive de s ănătate, nu mai pot realiza durata normal ă de munc ă, şi se 
acord ă, la propunerea medicului curant, cu avizul medicul ui expert al 
asigur ărilor sociale, pentru cel mult 90 de zile în ultime le 12 luni anterioare 
primei zile de concediu, în una sau mai multe etape . 
    (2)  Certificatele de concediu medical pentru r educerea timpului de munc ă 
cu o p ătrime din durata normal ă de lucru se elibereaz ă de medicul curant care a 
propus aceast ă reducere pentru cel mult 30 de zile calendaristice , cu avizul 
medicului expert al asigur ărilor sociale, pân ă la durata maxim ă prev ăzut ă de 
lege. 
    (3)  Cuantumul brut lunar al indemniza ţiei pentru reducerea timpului de 
muncă se determin ă conform art. 19 alin. (3) 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. 
    (4)  Indemniza ţia pentru reducerea timpului de munc ă se suport ă integral 
din bugetul Fondului na ţional unic de asigur ări sociale de s ănătate. 
    (5)  Pentru ob ţinerea avizului prev ăzut la alin. (1) se va respecta 
procedura instituit ă la art. 18 alin. (4). 
 
    ART. 37  



    (1)  Concediul şi indemniza ţia pentru carantin ă se acord ă asigura ţilor 
cărora li se interzice continuarea activit ăţii din cauza unei boli contagioase, 
pe durata stabilit ă prin certificatul eliberat de direc ţia de s ănătate public ă. 
    (2)  Certificatul de concediu medical pentru ca rantin ă se elibereaz ă de 
medicul curant asigura ţilor c ărora li se interzice continuarea activit ăţii din 
cauza unei boli contagioase, pe durata stabilit ă în certificatul eliberat de 
organele de specialitate ale direc ţiilor de s ănătate public ă. Dac ă durata 
perioadei de carantin ă stabilit ă de organele de specialitate ale direc ţiilor de 
sănătate public ă dep ăşeşte 90 de zile nu este necesar avizul medicului expe rt 
al asigur ărilor sociale. 
    (3)  Cuantumul brut lunar al indemniza ţiei pentru carantin ă se determin ă 
conform art. 20 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. 
    (4)  Indemniza ţia pentru carantin ă se suport ă integral din bugetul Fondului 
naţional unic de asigur ări sociale de s ănătate. 
 
    ART. 38  
    (1)  Asigura ţii afla ţi în incapacitate temporar ă de munc ă pe o perioad ă mai 
mare de 90 de zile consecutive beneficiaz ă de tratament balnear şi de 
recuperare medical ă, pe baza prescrip ţiilor medicale, cu sau f ăr ă contribu ţie 
personal ă, în condi ţiile prev ăzute în contractul-cadru privind condi ţiile 
acord ării asisten ţei medicale în cadrul sistemului de asigur ări sociale de 
sănătate. 
    (2)  Tratamentul balnear şi de recuperare medical ă se desf ăşoar ă în 
conformitate cu prevederile programului individual de recuperare întocmit de 
medicul curant, cu avizul obligatoriu al medicului expert al asigur ărilor 
sociale, în func ţie de natura, stadiul şi prognosticul bolii, structurat pe 
etape. În func ţie de tipul afec ţiunii şi de natura tratamentului, durata 
tratamentului balnear este de 15-21 de zile şi se stabile şte de medicul expert 
al asigur ărilor sociale, la propunerea medicului curant. 
    (3)  Programul individual de recuperare este ob ligatoriu şi se realizeaz ă 
în unit ăţi sanitare specializate aflate în rela ţie contractual ă cu casele de 
asigur ări de s ănătate. Dup ă fiecare etap ă prev ăzut ă în programul individual de 
recuperare, asigura ţii sunt supu şi reexamin ării medicale. În func ţie de 
rezultatele acesteia, medicul expert al asigur ărilor sociale, dup ă caz, 
actualizeaz ă programul individual de recuperare, recomand ă reluarea activit ăţii 
profesionale sau propune pensionarea de invaliditat e. 
    (4)  Plata indemniza ţiilor nu se cuvine pe perioadele în care asiguratul , 
din motive imputabile lui, nu î şi îndepline şte obliga ţia de a urma şi de a 
respecta programul individual de recuperare. 
    (5)  Tratamentul balnear şi de recuperare medical ă a capacit ăţii de munc ă 
se suport ă din bugetul Fondului na ţional unic de asigur ări sociale de s ănătate 
în condi ţiile prev ăzute de contractul-cadru privind condi ţiile acord ării 
asisten ţei medicale în cadrul sistemului de asigur ări sociale de s ănătate şi de 
normele metodologice de aplicare a acestuia. 
    (6)  Beneficiaz ă concomitent de presta ţii pentru acela şi risc asigurat 
numai asigura ţii afla ţi în incapacitate temporar ă de munc ă pe o durat ă mai mare 
de 90 de zile, care urmeaz ă tratament balnear. 
    (7)  Pentru ob ţinerea avizului prev ăzut la alin. (2) se va respecta 
procedura instituit ă la art. 18 alin. (4). 
 



    SEC ŢIUNEA  a 4-a 
    Concediul şi indemniza ţia de maternitate 
    ART. 39  
    (1)  Asiguratele au dreptul la concedii pentru sarcin ă şi l ăuzie pe o 
perioad ă de 126 de zile calendaristice, perioad ă în care beneficiaz ă de 
indemniza ţie de maternitate. Concediul pentru sarcin ă se acord ă pe o perioad ă 
de 63 de zile înainte de na ştere, iar concediul pentru l ăuzie pe o perioad ă de 
63 de zile dup ă na ştere. Concediile pentru sarcin ă şi l ăuzie se pot compensa 
între ele, în func ţie de recomandarea medicului şi de op ţiunea persoanei 
beneficiare, în a şa fel încât durata minim ă obligatorie a concediului de l ăuzie 
să fie de 42 de zile calendaristice. 
    (2)  De drepturile prev ăzute la alin. (1) beneficiaz ă şi femeile care nu se 
mai afl ă, din motive neimputabile lor, în una dintre situa ţiile prev ăzute la 
art. 1 alin. (1) 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, dac ă nasc în termen de 9 luni de la data pierderii 
calit ăţii de asigurat. Faptul c ă pierderea calit ăţii de asigurat nu s-a produs 
din motive imputabile persoanei în cauz ă se dovede şte cu acte oficiale 
eliberate de angajatori sau de asimila ţii acestora, iar indemniza ţia se achit ă 
din bugetul Fondului na ţional unic de asigur ări sociale de s ănătate de c ătre 
casele de asigur ări de s ănătate unde medicul de familie al asiguratei are 
încheiat ă conven ţie. 
    (3)  În situa ţia prev ăzut ă la alin. (2), baza de calcul al indemniza ţiei de 
maternitate se constituie din media veniturilor lun are asigurate, din ultimele 
6 luni anterioare datei pierderii calit ăţii de asigurat, cu respectarea 
prevederilor art. 10 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. 
    (4)  Persoanele cu handicap asigurate beneficia ză, la cerere, de concediu 
pentru sarcin ă, dup ă luna a 6-a de sarcin ă, astfel încât durata minim ă 
obligatorie a concediului de l ăuzie s ă fie de 42 de zile calendaristice. 
    (5)  În situa ţia copilului n ăscut mort sau în situa ţia în care acesta moare 
în perioada concediului de l ăuzie, indemniza ţia de maternitate se acord ă pe 
toat ă durata acestui concediu. 
 
    ART. 40  
    Concediul medical pentru maternitate se acord ă numai pentru sarcin ă, şi nu 
pentru afec ţiunile care pot interveni pe parcursul sarcinii, f ăr ă leg ătur ă cu 
aceasta. 
 
    ART. 41  
    (1)  Certificatele de concediu medical pentru s arcin ă se elibereaz ă pentru 
cel mult 30/31 de zile calendaristice de c ătre medicul de familie sau de c ătre 
medicul de specialitate obstetric ă-ginecologie, care ia în eviden ţă şi 
urmăre şte pe parcursul sarcinii gravida, pân ă la durata maxim ă prev ăzut ă de 
lege. 
    (2)  Certificatul de concediu medical pentru l ăuzie se elibereaz ă de 
medicul curant de specialitate obstetric ă-ginecologie din unitatea sanitar ă 
unde a n ăscut femeia sau de medicul de familie, pentru perio ade de cel mult 
30/31 de zile calendaristice. Prelungirea concediul ui medical pentru l ăuzie 
până la durata maxim ă prev ăzut ă de lege se face de medicul de familie care are 
în urm ărire l ăuza. 



 
    ART. 42  
    În situa ţia în care survine decesul mamei, la na ştere sau imediat dup ă 
aceasta, tat ăl beneficiaz ă de restul concediului neefectuat de c ătre mam ă, în 
condi ţiile Legii concediului paternal nr. 210/1999 , certificatul fiind eliberat 
de medicul de specialitate obstetric ă-ginecologie din unitatea sanitar ă unde a 
născut femeia sau de medicul de familie, dup ă caz. 
 
    ART. 43  
    Cuantumul brut lunar al indemniza ţiei de maternitate se determin ă conform 
art. 25 alin. (1) 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. 
 
    ART. 44  
    Indemniza ţia de maternitate se suport ă integral din bugetul Fondului 
naţional unic de asigur ări sociale de s ănătate. 
 
    SEC ŢIUNEA  a 5-a 
    Concediul şi indemniza ţia pentru îngrijirea copilului bolnav 
    ART. 45  
    (1)  Asigura ţii au dreptul la concediu şi indemniza ţie pentru îngrijirea 
copilului bolnav, pentru afec ţiunile prev ăzute la art. 26 alin (1)  şi (1^1) 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) Lista afec ţiunilor prev ăzute la art. 26 alin. (1^1) 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, este prev ăzut ă 
în anexa nr. 8 
 
    ART. 46  
    (1)  Certificatul de concediu medical pentru în grijirea copilului bolnav în 
vârst ă de pân ă la 7 ani şi îngrijirea copilului cu handicap în vârst ă de pân ă 
la 18 ani pentru afec ţiuni intercurente se elibereaz ă de medicul curant, în 
condi ţiile şi pân ă la duratele maxime prev ăzute de lege. 
    (2)  În situa ţiile în care copilul este diagnosticat cu boli 
infectocontagioase, este imobilizat în sisteme de i mobilizare specifice 
aparatului locomotor sau este supus unor interven ţii chirurgicale, durata 
concediului medical în aceste cazuri va fi stabilit ă de medicul specialist, iar 
după dep ăşirea termenului de 90 de zile, cu aprobarea medicul ui expert al 
asigur ărilor sociale. 
    (3)  Medicul de familie are dreptul de a acorda  concediu medical pentru 
îngrijirea copilului bolnav, cu durat ă de cel mult 14 zile calendaristice, în 
una sau mai multe etape, pentru aceea şi afec ţiune. 
    (4)  Medicul curant din ambulatoriul de special itate sau spital are dreptul 
de a acorda concediu medical pentru îngrijirea copi lului bolnav, cu durat ă de 
cel mult 30/31 de zile calendaristice. 
 
    ART. 47  
    Cuantumul brut lunar al indemniza ţiei pentru îngrijirea copilului bolnav se 
determin ă conform art. 30 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. 
 
    ART. 48  
    Indemniza ţiile acordate asigura ţilor pentru îngrijirea copilului bolnav se 
suport ă integral din bugetul Fondului na ţional unic de asigur ări sociale de 
sănătate. 
 
    SEC ŢIUNEA  a 6-a 
    Concediul şi indemniza ţia de risc maternal 
    ART. 49  
    Dreptul la concediul de risc maternal se acord ă în condi ţiile prev ăzute de 
Ordonan ţa de urgen ţă a Guvernului nr. 96/2003  privind protec ţia maternit ăţii la 
locurile de munc ă, aprobat ă cu modific ări şi complet ări prin Legea nr. 25/2004 , 
cu modific ările şi complet ările ulterioare. 
 
    ART. 50  
    Certificatele de concediu de risc maternal se e libereaz ă de medicul de 
familie sau de medicul de specialitate obstetric ă-ginecologie, cu avizul 
medicului de medicina muncii, pe perioade de maximu m 30/31 de zile 
calendaristice, pe o durat ă total ă de maximum 120 de zile calendaristice, în 
întregime sau frac ţionat, asiguratelor gravide, asiguratelor care au n ăscut 
recent sau care al ăpteaz ă. 
 
    ART. 51  
    Cuantumul brut lunar al indemniza ţiei de risc maternal se determin ă conform 
art. 31 alin. (4) 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. 
 
    ART. 52  
    Indemniza ţia de risc maternal se suport ă integral din bugetul Fondului 
naţional unic de asigur ări sociale de s ănătate. 
 
    ART. 53  
    Concediul şi indemniza ţia de risc maternal se acord ă f ăr ă condi ţie de 
stagiu de asigurare. 
 
    SEC ŢIUNEA  a 7-a 
    Alte dispozi ţii privind indemniza ţiile  de asigur ări sociale de s ănătate 
    ART. 54  
    În cazul în care, potrivit legii, angajatorul î şi suspend ă temporar 
activitatea sau activitatea acestuia înceteaz ă prin: divizare ori fuziune, 
dizolvare, reorganizare, lichidare, reorganizare ju diciar ă, lichidare 
judiciar ă, faliment sau prin orice alt ă modalitate prev ăzut ă de lege, 
drepturile prev ăzute la art. 2 alin. (1) 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, care sau n ăscut anterior ivirii 
acestor situa ţii, se achit ă din bugetul Fondului na ţional unic de asigur ări 
sociale de s ănătate de c ătre casele de asigur ări de s ănătate unde medicul de 
familie al asiguratului are încheiat ă conven ţie. Pentru aceste situa ţii, 
indemniza ţiile de asigur ări sociale de s ănătate la care au dreptul asigura ţii 



prev ăzuţi la art. 1 alin. (1) lit. A  şi B 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, sunt achitate în condi ţiile men ţinerii 
concediului medical pentru aceea şi afec ţiune. 
 
    ART. 55  
    Drepturile achitate în condi ţiile prev ăzute la art. 54, care sunt suportate 
de angajator potrivit art. 12 lit. A 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, se recupereaz ă de c ătre casele de 
asigur ări de s ănătate de la angajator, conform legii. 
 
    ART. 56  
    (1)  Durata concediilor pentru tuberculoz ă, neoplazii, SIDA, boli 
cardiovasculare, a concediilor pentru sarcin ă şi l ăuzie, îngrijirea copilului 
bolnav, pentru reducerea timpului de munc ă şi pentru carantin ă, precum şi 
pentru risc maternal nu diminueaz ă numărul zilelor de concediu medical acordate 
unui asigurat pentru celelalte afec ţiuni. 
    (2)  Pentru concediile medicale prev ăzute la alin. (1), pl ătitorii de 
indemniza ţii au obliga ţia s ă elibereze adeverin ţe din care s ă rezulte num ărul 
de zile de concediu medical aferent fiec ărei afec ţiuni în parte. 
 
    ART. 57  
    Din duratele de acordare a concediilor medicale , exprimate în zile 
calendaristice, se pl ătesc zilele lucr ătoare. 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 lucru, prev ăzute prin contractele colective de munc ă. 
 
    ART. 58  
    (1)  Pentru persoana care se afl ă în dou ă sau mai multe situa ţii dintre 
cele prev ăzute la art. 1 alin. (1) lit. A 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, şi care desf ăşoar ă activitatea la mai 
mul ţi angajatori, la fiecare fiind asigurat ă conform acestei ordonan ţe de 
urgen ţă, indemniza ţiile se calculeaz ă şi se pl ătesc, dup ă caz, de fiecare 
angajator. În aceast ă situa ţie primele dou ă exemplare originale ale 
certificatului de concediu medical se prezint ă spre calcul angajatorului la 
care asiguratul are venitul cel mai mare, iar la ce l ălalt/ceilal ţi 
angajator/angajatori se prezint ă cele dou ă exemplare în copii certificate de 
către medicul care a eliberat certificatul. 
    (2)  Pentru persoana care se afl ă în dou ă sau mai multe situa ţii dintre 
cele prev ăzute la art. 1 alin. (1) lit. B 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, şi care desf ăşoar ă activitatea la mai 
mul ţi angajatori, la fiecare fiind asigurat ă conform acestei ordonan ţe de 
urgen ţă, indemniza ţiile se calculeaz ă şi se pl ătesc, dup ă caz, pentru fiecare 
loc de realizare. În aceast ă situa ţie, atât primele dou ă exemplare originale 
ale certificatului de concediu  medical, cât şi cele dou ă exemplare în copii 
certificate de c ătre medicul curant se prezint ă spre calcul casei de asigur ări 
de s ănătate. 



    (3)  Pe copiile certificate se va înscrie „Conf orm cu originalul“ şi se va 
aplica parafa şi semn ătura medicului curant, precum şi, dup ă caz, parafa şi 
semnătura medicului şef de sec ţie, în cazul concediului medical acordat la 
externare pentru o perioada mai mare de 7 zile. 
    (4)  Persoanele prev ăzute la alin. (1) şi (2) au obliga ţia respect ării 
prevederilor art. 2. 
 
    SEC ŢIUNEA  a 8-a 
    Calculul şi plata indemniza ţiilor de asigur ări sociale de s ănătate 
    ART. 59  
    Calculul şi plata indemniza ţiilor prev ăzute de 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, se fac pe baza 
certificatului de concediu medical eliberat în cond i ţiile legii, care 
constituie document justificativ pentru plat ă. 
 
    ART. 60  
    (1) Certificatul de concediu medical se prezint ă pl ătitorului pân ă cel mai 
târziu la data de 5 a lunii urm ătoare celei pentru care a fost acordat 
concediul. Persoanele prev ăzute la art. 1 alin. (1) lit. B  şi alin. (2),art. 23 
alin. (2)  şi la art. 32 alin. (1)  şi (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, precum şi persoanele prev ăzute la art. 
1 alin. (2) vor ata şa la certificatul de concediu medical Cererea-tip p rivind 
solicitarea indemniza ţiei de asigur ări sociale de s ănătate, al c ărei model este 
prezentat în anexa nr. 9. 
    (2)  Pentru situa ţiile prev ăzute la art. 9 alin. (4), art. 27 şi 28, 
certificatul de concediu medical se va depune la pl ătitor pân ă cel mai târziu 
la sfâr şitul lunii în care s-a eliberat certificatul medica l. 
 
    ART. 61  
    (1)  Baza de calcul al indemniza ţiilor se determin ă ca medie a veniturilor 
lunare din ultimele 6 luni, anterioare lunii pentru  care se acord ă concediul 
medical, din cele 12 luni din care se constituie st agiul de asigurare, pân ă la 
limita a 12 salarii minime brute pe ţar ă lunar, potrivit art. 10 alin. (1)-(3) 
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)  În cazul în care baza de calcul al indemni zaţiilor se constituie şi 
din veniturile aferente perioadei anterioare lunii ianuarie 2018, la calculul 
indemniza ţiilor se iau în considerare veniturile lunare care potrivit 
legisla ţiei anterioare acestei luni ar fi constituit baz ă de calcul al 
indemniza ţiilor şi se cumuleaz ă cu veniturile lunare asigurate începând cu cele 
aferente lunii ianuarie 2018. 
    (3)  În situa ţia în care la stabilirea celor 6 luni din care, pot rivit 
prevederilor alin. (1) şi (2), se constituie baza de calcul al indemniza ţiilor 
se utilizeaz ă perioadele asimilate stagiului de asigurare, venit urile care se 
iau în considerare sunt cele prev ăzute la art. 10 alin. (4) 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, precum şi 
indemniza ţiile pentru incapacitate temporar ă de munc ă suportate de fondul de 
asigurare pentru accidente de munc ă şi boli profesionale. 
 



    ART. 62  
    (1) Media zilnic ă a bazei de calcul al indemniza ţiilor de asigur ări sociale 
de s ănătate se determin ă ca raport între suma veniturilor asigurate atât cu  
plata unei contribu ţii, în cazul persoanelor prev ăzute la art. 1 alin. (1) lit. 
A şi B şi alin. (2), cât şi f ăr ă plata unei contribu ţii, în cazul persoanelor 
prev ăzute la art. 1 alin. (1) lit. C 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, realizate în ultimele 6 luni 
anterioare lunii în care a fost acordat certificatu l de concediu medical, şi 
numărul total de zile din aceast ă perioad ă, astfel: 
    Mzbci = ∑ V: NTZ, 
    în care: 
    Mzbci = media zilnic ă a bazei de calcul al indemniza ţiilor; 
    ∑ V = suma veniturilor asigurate din ultimele 6 luni; 
    NTZ = num ărul total de zile lucrate din ultimele 6 luni. 
 
    Num ărul de zile în care persoanele asigurate au realiza t venituri asigurate 
nu poate fi mai mare decât num ărul zilelor lucr ătoare corespunz ătoare fiec ărei 
luni din perioada luat ă în considerare pentru baza de calcul, potrivit Legii 
nr. 53/2003 - Codul muncii, republicat ă, cu modific ările şi complet ările 
ulterioare. 
    Excep ţia o constituie persoanele asigurate aflate în situ aţiile prev ăzute 
la art. 9  şi 31 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, care beneficiaz ă de indemniza ţii pentru incapacitate 
temporar ă de munc ă f ăr ă condi ţii de stagiu de asigurare, în situa ţia în care 
stagiul de asigurare este mai mic de 6 luni. În ace ste cazuri baza de calcul al 
indemniza ţiilor o constituie media veniturilor lunare realiza te sau, dup ă caz, 
venitul lunar din prima lun ă de activitate sau media veniturilor lunare 
asigurate înscrise în contractul de asigurare sau, după caz, venitul lunar 
asigurat din prima lun ă de asigurare, cu respectarea prevederilor art. 10 alin. 
(4) 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)  Cuantumul indemniza ţiilor de asigur ări sociale de s ănătate este egal 
cu produsul dintre media zilnic ă şi procentele prev ăzute de lege, multiplicat 
cu num ărul de zile lucr ătoare din concediul medical, astfel: 
    Ci = Mzbci x....% x NZLCM, 
    în care: 
    -  Ci = cuantumul indemniza ţiilor de asigur ări sociale de s ănătate; 
    –  Mzbci = media zilnic ă a bazei de calcul al indemniza ţiilor de asigur ări 
sociale de s ănătate; 
    –  NZLCM = num ărul de zile lucr ătoare din concediul medical. 
 
    Exemplul nr. 1 - Determinarea cuantumului indem niza ţiei pentru un 
certificat de concediu medical pentru incapacitate temporar ă de munc ă (boal ă 
obi şnuit ă) acordat pentru 22 de zile lucr ătoare 
     - lei - 
     
*T* 
 



┌────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ 
│luna │1    │2    │3    │4    │5    │6    │ 
├────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ 
│V   │2.500 │2.500 │2.500 │2.500 │2.500 │2.500 │ 
├────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ 
│NZ  │21   │19   │21   │20   │21   │20   │ 
└────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 
*ST* 
 
    în care: 
    NZ = num ărul de zile pe fiecare lun ă din baza de calcul; 
    ∑ V = 6 x 2.500 lei = 15.000 lei; 
    NTZ = 21 + 19 + 21 + 20 + 21 + 20 = 122 de zile ; 
    Mzbci = 15.000 lei : 122 = 122,95 lei; 
    .... % = 75% [conform art. 17 alin. (1) 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]; 
    NZLCM = 22 de zile (concediu medical pe întreag a lun ă); 
    Ci = Mzbci x.... % x NZLCM = 122, 95 lei x 75% x 22 = 2.028,68 lei, 
rotunjit la 2.029 lei conform legii. 
 
 
    Exemplul nr. 2 - Determinarea cuantumului indem niza ţiei în cazul în care 
persoana asigurat ă a realizat venituri par ţiale în una din lunile care este 
cuprins ă în baza de calcul al indemniza ţiilor 
     - lei - 
     
*T* 
 
┌────┬─────┬─────┬─────┬───┬─────┬─────┐ 
│luna │1    │2    │3    │4  │5    │6    │ 
├────┼─────┼─────┼─────┼───┼─────┼─────┤ 
│V   │2.500 │2.500 │2.500 │625│2.500 │2.500 │ 
├────┼─────┼─────┼─────┼───┼─────┼─────┤ 
│NZ  │21   │19   │21   │5*) │21   │20   │ 
└────┴─────┴─────┴─────┴───┴─────┴─────┘ 
*ST* 
 
────────── 
    *) În luna a 4-a persoana a avut 15 zile de con cediu f ăr ă plat ă, respectiv 
5 zile în care a desf ăşurat activitate, iar veniturile asigurate realizate  au 
fost în sum ă de 625 lei. 
────────── 
    în care: 
    NZ = num ărul de zile pe fiecare lun ă din baza de calcul; 
    ∑ V = 5 x 2.500 lei + 625 lei = 13.125 lei; 
    NTZ = 21 + 19 + 21 + 5 + 21 + 20 = 107 zile; 
    Mzbci = 13.125 lei : 107 = 122,66 lei; 
    .... % = 75% [conform art. 17 alin. (1) 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]; 
    NZLCM = 22 de zile (concediu medical pe întreag a lun ă); 



    Ci = Mzbci x.... % x NZLCM = 122,66 lei x 75% x  22 = 2.023,78 lei, rotunjit 
la 2.024 lei conform legii. 
 
 
    Exemplul nr. 3 - Determinarea cuantumului indem niza ţiei în cazul în care 
persoana asigurat ă are stagiul complet de asigurare, dar nu a realiza t venituri 
în toate lunile cuprinse în baza de calcul al indem niza ţiilor 
    - lei - 
     
*T* 
 
┌─────┬──┬──┬──────┬──────┬──────┬──────┐ 
│luna │1 │2 │3     │4     │5     │6     │ 
├─────┼──┼──┼──────┼──────┼──────┼──────┤ 
│V    │- │- │2.500 │2.500 │2.500 │2.500 │ 
├─────┼──┼──┼──────┼──────┼──────┼──────┤ 
│NZ   │- │- │21    │20    │21    │20    │ 
└─────┴──┴──┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 
*ST* 
 
    În acest caz, media zilnic ă a bazei de calcul al indemniza ţiilor de 
asigur ări sociale de s ănătate se determin ă ca raport între suma veniturilor 
asigurate realizate în lunile 3, 4, 5 şi 6 şi num ărul total de zile în care 
persoana este asigurat ă pentru concedii şi indemniza ţii. 
 
    Exemplul nr. 4 - Determinarea cuantumului indem niza ţiei pentru cazurile 
prev ăzute la art. 9  şi 31 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 
     - lei - 
     
*T* 
 
┌─────────┬──┬──┬──┬──┬──┬────────────┐ 
│luna     │1 │2 │3 │4 │5 │6           │ 
├─────────┼──┼──┼──┼──┼──┼────────────┤ 
│V        │- │- │- │- │- │2.500       │ 
├─────────┼──┼──┼──┼──┼──┼────────────┤ 
│NZ       │- │- │- │- │- │21*)        │ 
└─────────┴──┴──┴──┴──┴──┴────────────┘ 
*ST* 
 
────────── 
    *) Persoana respectiv ă are un stagiu de asigurare de o lun ă. 
────────── 
    în care: 
    NZ = num ărul de zile în care persoana este asigurat ă pentru concedii şi 
indemniza ţii; 
    ∑V = 1 x 2.500 lei = 2.500 lei; 
    NTZ = 21 de zile; 
    Mzbci = 2.500 lei : 21 = 119,04 lei; 



    ....% = 100% [conform art. 17 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], respectiv 75% [conform 
art. 31 alin. (4) 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]; 
    NZLCM = 22 de zile (concediu medical pe întreag a lun ă); 
    Ci = Mzbci x....% x NZLCM = 119,04 lei x 100% x  22 = 2.618,88 lei, rotunjit 
la 2.619 lei conform legii; 
    Ci = Mzbci x....% x NZLCM = 119,04 lei x 75% x 22 = 1.964,16 lei, rotunjit 
la 1.964 lei conform legii. 
 
 
    Exemplul nr. 5 - Situa ţia în care veniturile din ultimele 6 luni dep ăşesc 
plafonul lunar stabilit de lege 
     - lei - 
     
*T* 
 
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ 
│luna*)    │1     │2     │3     │4     │5     │6     │ 
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ 
│V**)      │10.400 │10.400 │11.400 │17.800 │18.000 │23.000 │ 
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ 
│NZ***)    │21    │19    │21    │20    │21    │20    │ 
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ 
│vplaf****) │10.400 │10.400 │11.400 │17.400 │17.400 │22.800 │ 
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 
*ST* 
 
────────── 
    *) Luna 1 - luna august 2017; 
    luna 2 - luna septembrie 2017; 
    luna 3 - luna octombrie 2017; 
    luna 4 - luna noiembrie 2017; 
    luna 5 - luna decembrie 2017; 
    luna 6 - luna ianuarie 2018. 
    **) Veniturile totale realizate în cele 6 luni din baza de calcul. 
    ***) Num ărul de zile lucr ătoare pe fiecare lun ă din baza de calcul. 
    ****) În lunile 4, 5 şi 6 veniturile incluse în baza de calcul al 
indemniza ţiilor nu trebuie s ă dep ăşeasc ă plafonul maxim lunar reprezentând 
valoarea a 12 salarii minime brute pe ţar ă. 
────────── 
    Plafonul maxim lunar pentru 2017 = 12 x 1.450 l ei (valoarea salariului 
minim brut pe ţar ă stabilit prin hot ărâre a Guvernului pentru anul 2017) = 
17.400 lei. 
    Plafonul maxim lunar pentru 2018 = 12 x 1.900 l ei (valoarea salariului 
minim brut pe ţar ă stabilit prin hot ărâre a Guvernului pentru anul 2018) = 
22.800 lei. 
 
 
 



    ART. 63  
    Pentru stabilirea cuantumului lunar al indemniz aţiilor de asigur ări sociale 
de s ănătate prev ăzute la art. 19 alin. (3) 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, baza de calcul se 
stabile şte astfel: 
    Bcli = ∑ V : NTZ x MNTZ 
    Bmax = Bcli x 25% 
    Ci = Bcli - S, 
    care nu poate dep ăşi Bmax, 
    în care: 
    Bcli - baza lunar ă de calcul al indemniza ţiei de asigur ări sociale de 
sănătate; 
    ∑ V = suma veniturilor asigurate din ultimele 6 luni; 
    NTZ = num ărul total de zile lucrate din ultimele 6 luni; 
    MNTZ = media zilelor lucr ătoare din ultimele 6 luni din care se constituie 
baza de calcul; 
    Bmax = baremul maxim pentru cuantumul indemniza ţiei, conform art. 19 alin. 
(3) 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 (25% din baza de calcul); 
    Ci = cuantumul indemniza ţiilor de asigur ări sociale de s ănătate; 
    S = venitul salarial brut realizat de asigurat prin reducerea timpului 
normal de munc ă. 
 
 
    Exemplul nr. 1 
     - lei - 
     
*T* 
 
┌────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┐ 
│luna │1    │2    │3    │4    │5    │6    │ 
├────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ 
│V   │2.500 │2.500 │2.500 │2.500 │2.500 │2.500 │ 
├────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤ 
│NZ  │21   │19   │21   │20   │21   │20   │ 
└────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┘ 
*ST* 
 
    în care: 
    NZ = num ărul de zile pe fiecare lun ă din baza de calcul 
    Se presupune c ă în luna acord ării drepturilor venitul salarial brut 
realizat de asigurat prin reducerea timpului normal  de munc ă este de 1.875 lei 
(S); 
    ∑ V = 6 x 2.500 lei = 15.000 lei; 
    NTZ = 21 + 19 + 21 + 20 + 21 + 20 = 122 de zile ; 
    MNTZ = 122: 6 = 20,33 zile (în acest caz num ărul de zile lucr ătoare 
coincide cu num ărul de zile lucrate efectiv); 
    Bcli = 15.000 lei: 122 x 20,33 = 2.499,59 lei; 
    Bmax = 2.499,59 lei x 25% = 624,89 lei, rotunji t la 625 lei conform legii; 



    Ci = 2.499,59 lei - 1.875 lei = 624,59 lei, rot unjit la 625 lei conform 
legii. 
    Se compar ă Ci ob ţinut cu Bmax şi se constat ă c ă nivelul indemniza ţiei nu 
depăşeşte baremul maxim; ca urmare cuantumul indemniza ţiei va fi de 625 lei. 
 
 
 
    ART. 64  
    (1)  Sumele reprezentând indemniza ţii, care se pl ătesc de c ătre angajatori 
angaja ţilor care au beneficiat de certificate de concediu medical şi care, 
potrivit prevederilor Ordonan ţei 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, 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. 
    (2)  Pentru recuperarea sumelor prev ăzute la alin. (1), angajatorul depune 
la registratura casei de asigur ări de s ănătate solicitarea scris ă, conform 
modelului prev ăzut în anexa nr. 10, la care se ata şeaz ă Centralizatorul privind 
certificatele de concediu medical, prev ăzut în anexa nr. 1. 
    (3)  Cererea va fi analizat ă de compartimentul de specialitate din cadrul 
casei de asigur ări de s ănătate, care va întocmi referatul de propunere spre 
aprobare a cererii de restituire sau, dup ă caz, de respingere cu motivarea 
acesteia, referat avizat de personalul împuternicit  s ă exercite viza CFP. 
    (4)  Referatul prev ăzut la alin. (3), semnat de directorul executiv 
economic, va fi supus aprob ării pre şedintelui-director general, conform 
modelului prev ăzut în anexa nr. 11. 
    (5)  Pe baza referatului aprobat se întocmesc: ordonan ţarea de plat ă, 
ordinul de plat ă, borderoul ordinelor de plat ă prev ăzut în anexa nr. 12 sau, 
după caz, comunicarea de respingere a pl ăţii prev ăzut ă în anexa nr. 13. În 
termen de 60 de zile de la depunerea cererii de res tituire, casa de asigur ări 
de s ănătate va efectua plata sumelor aprobate sau va trans mite solicitantului 
comunicarea de respingere a pl ăţii. 
    (6)  Dup ă efectuarea pl ăţii, dosarul se arhiveaz ă la compartimentul de 
specialitate. 
 
    ART. 65  
    Indemniza ţiile se achit ă beneficiarului, reprezentantului legal sau 
mandatarului desemnat prin procur ă de c ătre acesta. Indemniza ţiile cuvenite şi 
neachitate asiguratului decedat se pl ătesc so ţului supravie ţuitor, copiilor, 
părin ţilor sau, în lipsa acestora, persoanei care dovede şte c ă la îngrijit pân ă 
la data decesului. 
 
    ART. 66  
    Plata indemniza ţiilor înceteaz ă începând cu ziua urm ătoare celei în care: 
    a) beneficiarul a decedat; 
    b) beneficiarul nu mai îndepline şte condi ţiile legale pentru acordarea 
indemniza ţiilor; 
    c) beneficiarul şi-a stabilit domiciliul pe teritoriul altui stat cu  care 
România nu are încheiat ă conven ţie de asigur ări sociale; 



    d) beneficiarul şi-a stabilit domiciliul pe teritoriul unui stat cu care 
România a încheiat conven ţie de asigur ări sociale, dac ă în cadrul acesteia se 
prevede c ă indemniza ţiile se pl ătesc de c ătre cel ălalt stat. 
 
 
    ART. 67  
    (1)  În cazul certificatelor de concedii medica le completate cu codurile de 
indemniza ţie 02, 03, 04 şi 10 ca urmare a unui accident de munc ă, dar f ăr ă 
avizul casei teritoriale de pensii/direc ţiei de s ănătate public ă, calculul şi 
plata indemniza ţiilor se vor realiza conform prevederilor Ordonan ţei 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, referitoare la concediile 
şi indemniza ţiile pentru incapacitate temporar ă de munc ă cauzat ă de boli 
obi şnuite, respectiv la concediile şi indemniza ţiile pentru prevenirea 
îmboln ăvirilor şi recuperarea capacit ăţii de munc ă. 
    (2)  La sfâr şitul fiec ărei luni casele teritoriale de pensii transmit 
caselor de asigur ări de s ănătate codurile numerice personale şi numele 
cazurilor care au primit confirmarea de accident de  munc ă sau boal ă 
profesional ă. 
    (3)  Decontarea cheltuielilor aferente indemniz aţiilor prev ăzute la alin. 
(1) se va face între Casa Na ţional ă de Pensii Publice şi Casa Na ţional ă de 
Asigur ări de S ănătate prin intermediul caselor teritoriale, dup ă primirea 
confirm ării caracterului de accident de munc ă sau de boal ă profesional ă. 
    (4)  În vederea decont ării cheltuielilor aferente indemniza ţiilor prev ăzute 
la alin. (1), casele de asigur ări de s ănătate vor depune facturile înso ţite de 
un borderou centralizator şi copiile certificatelor medicale la casa 
teritorial ă de pensii pe raza c ăreia a fost înregistrat accidentul de munc ă sau 
a fost declarat ă boala profesional ă. 
    (5)  Borderoul centralizator va cuprinde urm ătoarele informa ţii: codul 
numeric personal (CNP), seria şi num ărul certificatelor de concedii medicale, 
sumele aferente indemniza ţiilor pl ătite pe baza certificatelor de concedii 
medicale respective. 
    (6)  Termenul de depunere a documentelor de pla t ă este data de 25 a lunii 
următoare celei în care s-a primit de c ătre casa de asigur ări de s ănătate 
confirmarea caracterului de accident de munc ă sau de boal ă profesional ă. 
    (7)  Decontarea se va face în termen de 30 de z ile calendaristice de la 
data depunerii documentelor la casa teritorial ă de pensii. 
 
    CAP. III  
    Dispozi ţii finale 
    ART. 68  
    Asigura ţii au obliga ţia de a în ştiin ţa pl ătitorii de indemniza ţii de 
asigur ări sociale de s ănătate privind apari ţia st ării de incapacitate temporar ă 
de munc ă şi privind datele de identificare, respectiv numele medicului curant 
şi unitatea în care func ţioneaz ă acesta, în termen de 24 ore de la data 
acord ării concediului medical. În situa ţia în care apari ţia st ării de 
incapacitate temporar ă de munc ă a intervenit în zilele declarate nelucr ătoare, 
asigura ţii au obliga ţia de a în ştiin ţa pl ătitorii de indemniza ţii de asigur ări 
sociale de s ănătate în prima zi lucr ătoare. 
 
    ART. 69  



    Indemniza ţiile pot fi solicitate, pe baza actelor justificati ve, în termen 
de 90 de zile de la data la care persoanele 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) 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, erau în drept s ă le solicite. Cuantumul 
indemniza ţiilor astfel solicitate se achit ă la nivelul cuvenit în perioada 
prev ăzut ă în certificatul medical. 
 
    ART. 70  
    Indemniza ţiile pe care pl ătitorii de drepturi le achit ă f ăr ă îndeplinirea 
stagiului minim de asigurare, cu excep ţia situa ţiilor prev ăzute la art. 9  şi 31 
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, 
nu se deconteaz ă din bugetul Fondului na ţional unic de asigur ări sociale de 
sănătate. 
 
    ART. 71  
    (1)  În în ţelesul prevederilor Ordonan ţei 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, constituie refuzuri justificate la  
plata indemniza ţiilor urm ătoarele situa ţii: 
    a) nu se face dovada calit ăţii de asigurat pentru concedii şi indemniza ţii 
de asigur ări sociale de s ănătate; 
    b) neîndeplinirea stagiului complet de asigurar e, cu excep ţiile prev ăzute 
de lege; 
    c) necompletarea tuturor rubricilor din certifi catul de concediu medical de 
către medicul care a eliberat/vizat respectivul certi ficat; 
    d) neprezentarea certificatului de concediu med ical în termenele prev ăzute 
de lege; 
    e) acordarea retroactiv ă a certificatelor de concediu medical în afara 
situa ţiilor prev ăzute de lege; 
    f) certificate de concediu medical ce dep ăşesc duratele maxime prev ăzute de 
prezentele norme. 
 
    (2)  Constituie refuz justificat la plata indem niza ţiilor şi situa ţiile în 
care angajatorul constat ă eliber ări nejustificate de certificate de concedii 
medicale şi amân ă plata cu cel mult 90 de zile ca urmare a sesiz ării comisiilor 
care efectueaz ă controlul. 
 
    ART. 72  
    Medicii care elibereaz ă certificate de concediu medical au obliga ţia de a 
raporta datele referitoare la aceste certificate. R aportarea se va face lunar, 
la termenele stabilite de casele de asigur ări de s ănătate, atât pe suport 
hârtie, cât şi în format electronic. Modelul formularului şi metodologia de 
transmitere pe cale electronic ă a datelor privind certificatele medicale 
eliberate de medicii curan ţi din unit ăţile sanitare care au încheiat o 
conven ţie în acest sens cu casele de asigur ări de s ănătate sunt prev ăzute în 
anexa nr. 14. 
 
    ART. 73  



    Casele de asigur ări de s ănătate au obliga ţia de a ţine eviden ţe distincte 
cu înregistrarea certificatelor de concediu medical  distribuite medicilor, 
precum şi a certificatelor de concediu medical eliberate de  ace ştia. 
 
    ART. 74  
    Pentru constituirea bazei de calcul al indemniz aţiilor de asigur ări sociale 
de s ănătate cuvenite asigura ţilor care realizeaz ă venituri exprimate în moneda 
altor ţări se ia în considerare contravaloarea în lei a ace stor venituri, 
obţinut ă prin aplicarea cursului de schimb valutar comunica t de Banca Na ţional ă 
a României din data stabilit ă pentru plata drepturilor salariale sau a 
veniturilor asigurate, din lunile respective. 
 
    ART. 75  
    (1)  Drepturile la concedii şi indemniza ţii care s-au n ăscut anterior 
situa ţiei de încetare a activit ăţii angajatorului sau înainte de expirarea 
termenului pentru care a fost încheiat contractul i ndividual de munc ă, 
contractul de administrare ori de management sau da că a expirat termenul pentru 
care a fost exercitat ă func ţia public ă ori a expirat mandatul în baza c ăruia a 
desf ăşurat activitate în func ţii elective sau în func ţii numite în cadrul 
autorit ăţii executive, legislative ori judec ătore şti se achit ă din bugetul 
Fondului na ţional unic de asigur ări sociale de s ănătate. 
    (2)  Plata indemniza ţiilor de asigur ări sociale de s ănătate, pentru 
drepturile care s-au n ăscut anterior situa ţiilor prev ăzute la alin. (1), se 
efectueaz ă pân ă la încetarea situa ţiei care a determinat necesitatea eliber ării 
de certificate medicale. 
    (3)  În vederea prelu ării în plat ă din Fondul na ţional unic de asigur ări 
sociale de s ănătate a drepturilor care s-au n ăscut anterior situa ţiilor 
prev ăzute la alin. (1), angajatorii sau, dup ă caz, persoanele interesate depun 
următoarele acte la casele de asigur ări de s ănătate: 
    a) lista angaja ţilor afla ţi în plat ă de indemniza ţii de asigur ări sociale 
de s ănătate; 
    b) situa ţia pl ăţii lunare a drepturilor pân ă la data depunerii 
documenta ţiei; 
    c) actul legal prin care s-a dispus încetarea r aportului de munc ă, cu 
indicarea temeiului legal; 
    d) actele medicale şi alte acte prev ăzute de lege pentru acordarea 
drepturilor; 
    e) în cazul expir ării termenului pentru care a fost încheiat contract ul 
individual de munc ă, se mai depune şi copia de pe contractul individual de 
muncă, cu viza inspectoratului teritorial de munc ă, dup ă caz; 
    f) în cazul încet ării activit ăţii angajatorului, se mai depune şi unul 
dintre urm ătoarele acte: 
    -  actul oficial care atest ă începerea procedurii de încetare a activit ăţii 
angajatorului (încheierea judec ătorului-sindic, hot ărârea adun ării generale a 
acţionarilor, r ămasă definitiv ă, privind lichidarea administrativ ă); 
    –  copie legalizat ă de pe certificatul de încheiere privind radierea d in 
registrul comer ţului (pentru angajatori, operatori economici); 
    –  confirmarea scris ă a expir ării valabilit ăţii sau a anul ării autoriza ţiei 
de func ţionare ori a autoriza ţiei de liber ă practic ă (pentru angajatori, 
persoane fizice); 
    –  procesul-verbal de insolvabilitate încheiat de unit ăţile fiscale 
teritoriale; 



    –  copie legalizat ă de pe actul de desfiin ţare a organiza ţiei coopera ţiei 
meşte şugăre şti; 
    –  confirmarea scris ă a expir ării mandatului exercitat în cadrul 
autorit ăţii elective, executive, legislative sau judec ătore şti; 
    –  orice alte acte prev ăzute de legisla ţia în materie în vigoare la data 
încet ării activit ăţii angajatorului. 
 
 
 
    ART. 76  
    În cazul persoanelor care, înainte de a ocupa f uncţii elective ori de a fi 
numite în cadrul autorit ăţii executive, legislative sau judec ătore şti, au fost 
angajate cu contract individual de munc ă a c ărui executare se suspend ă, pe 
durata exercit ării mandatului, potrivit unei legi speciale, indemn iza ţiile 
cuvenite la data expir ării mandatului se pl ătesc de c ătre angajatori, în 
condi ţiile legii (dac ă ace ştia nu şi-au încetat activitatea), în cuantumurile 
stabilite la data deschiderii dreptului. 
 
    ART. 77  
    Drepturile preluate la încetarea activit ăţii angajatorilor sau la expirarea 
termenului pentru care a fost încheiat contractul i ndividual de munc ă şi 
achitate din Fondul na ţional unic de asigur ări sociale de s ănătate şi care, 
potrivit legii, trebuiau s ă fie suportate din fondurile angajatorilor se 
recupereaz ă ulterior de c ătre casele de asigur ări de s ănătate, în conformitate 
cu dispozi ţiile legale în vigoare. 
 
    ART. 78  
    În cazul în care termenul de plat ă a indemniza ţiei expir ă într-o zi 
nelucr ătoare, plata se consider ă în termen dac ă este efectuat ă în ziua 
lucr ătoare imediat urm ătoare. 
 
    ART. 79  
    Anexele nr. 1-14 fac parte integrant ă din prezentele norme. 
 
    ANEXA 1  
 
    la norme 
 
*T* 
     
 
*ST* 
 
    UNITATEA 
    ............................................... ... 
    Str. ......... nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. . .., ap. ...., 
sectorul/jude ţul ....................... 
    Codul fiscal .................................. ... 
    Contul ........................................ ... 
    Trezoreria/Banca .............................. ... 
    Nr. ............../............................ ... 
    CENTRALIZATOR 



    privind certificatele de concediu medical afere nt lunii/lunilor 
.............. 
     
*T* 
 
┌────┬────────────┬────────┬─────┬──────────────┬──────────────┬─────────────┐ 
│    │            │        │     │Seria şi      │Seria şi      │             │ 
│    │Numele şi   │        │     │numărul       │numărul       │             │ 
│Nr. │prenumele   │CNP     │CNP*)│certificatului │certificatului │Codul        │ 
│crt. │asiguratului │asigurat │copil │de concediu   │de concediu   │indemniza ţiei │ 
│    │            │        │     │medical       │medical       │             │ 
│    │            │        │     │              │ini ţial       │             │ 
├────┼────────────┼────────┼─────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┤ 
├────┼────────────┼────────┼─────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┤ 
└────┴────────────┴────────┴─────┴──────────────┴──────────────┴─────────────┘ 
*ST* 
 
    Ne asum ăm r ăspunderea pentru realitatea datelor prezentate mai sus. 
    Director, 
    (Administrator) 
    …………………… 
    Director economic, 
    .........................................  
────────── 
    *) Se înscrie CNP copil pentru certificatele de  concediu medical care au 
codul de indemniza ţie 09. 
────────── 
 
    ANEXA 2  
 
    la norme 
 
*T* 
     
 
*ST* 
 
    CASA NA ŢIONALĂ DE ASIGUR ĂRI DE S ĂNĂTATE 
    Casa de Asigur ări de S ănătate ................ 
    CONTRACT  
    de asigurare pentru concedii şi indemniza ţii de asigur ări sociale de 
sănătate 
    Nr. .........../............... 
    Încheiat între: 
    Casa de Asigur ări de S ănătate ........................., reprezentat ă prin 
...................................., având func ţia de 
.........................., în calitate de asigur ător, cu sediul în localitatea 
............................, str. ................ .............. nr. ......., 
jude ţul/sectorul .......................... 
    şi 
    Doamna/Domnul ................................. ......., în calitate de 
asigurat, posesor al codului numeric personal ..... .........................., 



actul de identitate ..... seria ...... nr. ........ ........., cu domiciliul sau 
re şedin ţa în localitatea ........................, str. 
........................ nr. ....., bl. ..., sc. .. ., et. ..., ap. ..., 
jude ţul/sectorul ......................, oficiul po ştal ................., 
telefon ................., e-mail ................. ................... 
    1. Obiectul contractului este asigurarea în sis temul de asigur ări sociale 
de s ănătate, pentru concedii şi indemniza ţii de asigur ări sociale de s ănătate, 
reglementat ă prin 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. 
    2. Prezentul contract produce efecte începând c u data de ................ . 
    3. Condi ţii de asigurare: 
    3.1. Venitul lunar asigurat este de ........... .......... lei (în cifre). 
În situa ţia în care, ulterior încheierii prezentului contrac t pentru concedii 
şi indemniza ţii de asigur ări sociale de s ănătate, acest venit lunar asigurat 
este mai mic decât salariul de baz ă minim brut pe ţar ă garantat în plat ă, 
stabilit potrivit legii, în vigoare în luna pentru care se pl ăte şte contribu ţia 
prev ăzut ă la art. 3 alin. (3) 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, sau, dup ă caz, mai mare decât 
echivalentul a de 12 ori a acestuia, venitul lunar asigurat este salariul de 
baz ă minim brut pe ţar ă garantat în plat ă sau, dup ă caz, echivalentul a de 12 
ori a acestuia. 
    3.2. Cota de contribu ţie este cea prev ăzut ă la art. 3 alin. (3) 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, 
datorat ă de persoanele care se asigur ă în baza contractului de asigurare pentru 
concedii şi indemniza ţii de asigur ări sociale de s ănătate. 
    Cota de contribu ţie, la data încheierii prezentului contract de asig urare 
pentru concedii şi indemniza ţii de asigur ări sociale de s ănătate, este 
...................%. 
 
    3.3. Cuantumul contribu ţiei lunare se determin ă prin aplicarea cotei de 
contribu ţie pentru luna pentru care pl ăte şte contribu ţia prev ăzut ă la pct. 3.2 
la venitul lunar asigurat prev ăzut la pct. 3.1. 
    Cuantumul contribu ţiei lunare, la data încheierii prezentului contract  
pentru concedii şi indemniza ţii de asigur ări sociale de s ănătate, este de 
................... lei. 
 
    3.4. Contul în care se pl ăte şte contribu ţia la bugetul Fondului na ţional 
unic de asigur ări sociale de s ănătate pentru concedii şi indemniza ţii de 
asigur ări sociale de s ănătate este ......................................, 
deschis la .......................... 
    3.5. Plata se poate face în numerar la casierii le casei de asigur ări de 
sănătate sau prin orice alte mijloace de plat ă prev ăzute de lege. 
    3.6. Plata contribu ţiei la bugetul Fondului na ţional unic de asigur ări 
sociale de s ănătate, pentru concedii şi indemniza ţii de asigur ări sociale de 
sănătate, se face lunar pân ă la data de 25 inclusiv a lunii urm ătoare celei 
pentru care se datoreaz ă. 



    Plata contribu ţiei poate fi efectuat ă şi în cursul lunii pentru care se 
datoreaz ă contribu ţia sau cel mai târziu pân ă la data de 25 inclusiv a lunii 
următoare acesteia. 
    Plata contribu ţiei se poate efectua şi anticipat, pentru ...... luni 
(maximum 12 luni, calculate de la data intr ării în vigoare a prezentului 
contract). 
 
    3.7. Neplata contribu ţiei la bugetul Fondului na ţional unic de asigur ări 
sociale de s ănătate, pentru concedii şi indemniza ţii de asigur ări sociale de 
sănătate, la termenul prev ăzut la pct. 3.6 genereaz ă plata de dobânzi şi 
penalit ăţi de întârziere datorate pentru fiecare zi calendar istic ă, stabilite 
potrivit legii. 
 
    4. Obliga ţiile casei de asigur ări de s ănătate: 
    4.1. certificarea stagiului de asigurare realiz at în sistemul de asigur ări 
sociale de s ănătate, pentru concedii şi indemniza ţii de asigur ări sociale de 
sănătate; 
    4.2. plata indemniza ţiei de asigur ări sociale de s ănătate în condi ţiile şi 
conform Ordonan ţei 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; 
    4.3. plata contribu ţiilor sociale obligatorii prev ăzute de lege, în 
condi ţiile legii, în perioada în care asiguratul benefici ază de indemniza ţie de 
asigur ări sociale de s ănătate; 
    4.4. s ă elibereze asiguratului adeverin ţa prev ăzut ă în anexa nr. 7 la 
norme, din care s ă reias ă numărul de zile de concediu de concediu medical avute 
în ultimele 12/24 luni. 
 
    5. Obliga ţiile asiguratului: 
    5.1. achitarea contribu ţiei la bugetul Fondului na ţional unic de asigur ări 
sociale de s ănătate, pentru concedii şi indemniza ţii de asigur ări sociale de 
sănătate, în cuantumul şi la termenul stabilit la pct. 3; 
    5.2. achitarea de dobânzi şi penalit ăţi de întârziere pentru neplata 
contribu ţiei la termenul prev ăzut în contract; 
    5.3. în ştiin ţarea casei de asigur ări de s ănătate despre modific ările 
survenite în situa ţia sa, inclusiv în ceea ce prive şte asigurarea sa în 
sistemul public de pensii; 
    5.4. s ă se prezinte la sediul casei de asigur ări de s ănătate atunci când 
este solicitat, respectând termenul prev ăzut în invita ţie. 
 
    6. Durata contractului 
    Prezentul contract se încheie pe perioad ă ......................... (Se 
completeaz ă, dup ă caz: nedeterminat ă sau determinat ă pentru o perioad ă de 
........... zile, de la data de ...zz/ll/aa... la d ata de ...zz/ll/aa... 
inclusiv.) 
 
    7. Încetarea contractului 
    7.1. Contractul de asigurare pentru concedii şi indemniza ţii de asigur ări 
sociale de s ănătate înceteaz ă: 
    a) la data la care expir ă perioada pentru care a fost încheiat, prev ăzut ă 
la pct. 6; 



    b) la data la care asiguratul se încadreaz ă în una dintre situa ţiile 
reglementate la art. 1 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; 
    c) în situa ţia în care nu îndepline şte obliga ţia prev ăzut ă la pct. 5.3. 
 
    7.2. Contractul de asigurare pentru concedii şi indemniza ţii de asigur ări 
sociale de s ănătate înceteaz ă din ini ţiativa asiguratului, dac ă acesta 
în ştiin ţeaz ă casa de asigur ări de s ănătate înainte cu cel pu ţin 30 de zile 
calendaristice de la expirarea termenului-limit ă de plat ă a contribu ţiei la 
bugetul Fondului na ţional unic de asigur ări sociale de s ănătate prev ăzut la 
pct. 3.6. 
    7.3. Contractul de asigurare pentru concedii şi indemniza ţii de asigur ări 
sociale de s ănătate înceteaz ă din ini ţiativa casei de asigur ări de s ănătate, 
dac ă asiguratul nu achit ă contribu ţia la bugetul Fondului na ţional unic de 
asigur ări sociale de s ănătate pe o perioad ă de 2 luni consecutive. Contractul 
înceteaz ă începând cu luna urm ătoare celei pân ă la care s-a pl ătit contribu ţia. 
    7.4. Casa de asigur ări de s ănătate notific ă asiguratului încetarea 
contractului de asigurare pentru concedii şi indemniza ţii de asigur ări sociale 
de s ănătate. Contribu ţia achitat ă pân ă la momentul încet ării contractului nu se 
restituie. 
 
    8. Alte clauze 
    8.1. Perioada pentru care nu s-a pl ătit contribu ţia la bugetul Fondului 
naţional unic de asigur ări sociale de s ănătate, pentru concedii şi indemniza ţii 
de asigur ări sociale de s ănătate, nu constituie stagiu de asigurare. 
    8.2. Stagiul de asigurare se constituie din îns umarea perioadelor (luni sau 
zile, dup ă caz) pentru care s-a achitat contribu ţia la bugetul Fondului 
naţional unic de asigur ări sociale de s ănătate, pentru concedii şi indemniza ţii 
de asigur ări sociale de s ănătate. 
    8.3. Venitul lunar asigurat prev ăzut la pct. 3.1 se actualizeaz ă dac ă 
ulterior încheierii contractului de asigurare pentr u concedii şi indemniza ţii 
de asigur ări sociale de s ănătate se modific ă valoarea salariului de baz ă minim 
brut pe ţar ă garantat în plat ă, stabilit potrivit legii. 
    8.4. Cota de contribu ţie prev ăzut ă la pct. 3.2 se actualizeaz ă dac ă 
ulterior încheierii contractului de asigurare pentr u concedii şi indemniza ţii 
de asigur ări sociale de s ănătate aceasta se modific ă, potrivit legii. 
    8.5. Cuantumul contribu ţiei datorate bugetului Fondului na ţional unic de 
asigur ări sociale de s ănătate prev ăzut la pct. 3.3 se actualizeaz ă, ulterior 
încheierii contractului de asigurare pentru concedi i şi indemniza ţii de 
asigur ări sociale de s ănătate, în situa ţiile prev ăzute la pct. 8.3 şi 8.4, dup ă 
caz. 
    8.6. Stagiul de asigurare realizat în baza prez entului contract de 
asigurare pentru concedii şi indemniza ţii de asigur ări sociale de s ănătate este 
luat în considerare în cazul încheierii unui nou co ntract de asigurare pentru 
concedii şi indemniza ţii de asigur ări sociale de s ănătate. 
    8.7. În caz de for ţă major ă p ăr ţile contractante sunt exonerate de 
r ăspundere pentru neexecutarea sau executarea necores punz ătoare ori cu 
întârziere a obliga ţiilor asumate prin prezentul contract. Cazul de for ţă 
major ă se dovede şte de partea care o invoc ă. 
    8.8. Modificarea oric ăror prevederi ale prezentului contract se poate fac e 
numai cu acordul scris al ambelor p ăr ţi, prin act adi ţional. Când una dintre 



păr ţi nu este de acord cu modificarea solicitat ă de cealalt ă parte, contractul 
se consider ă încetat. 
 
    9. Litigii 
    9.1. Litigiile n ăscute în leg ătur ă cu încheierea, executarea, modificarea 
şi încetarea prezentului contract ori în leg ătur ă cu alte preten ţii decurgând 
din acesta vor fi supuse unei proceduri prealabile de solu ţionare pe cale 
amiabil ă. 
    9.2. Dac ă dup ă 15 zile de la începerea procedurilor prev ăzute la pct. 9.1 
păr ţile semnatare ale prezentului contract nu reu şesc s ă rezolve în mod amiabil 
o divergen ţă contractual ă, fiecare parte se poate adresa instan ţelor 
judec ătore şti competente 
 
    10. Dispozi ţii finale 
    10.1. În condi ţiile apari ţiei unor noi acte normative în materie, care 
intr ă în vigoare pe durata derul ării prezentului contract, clauzele contrare se 
vor modifica şi se vor completa în mod corespunz ător. Dac ă o clauz ă a 
prezentului contract ar fi declarat ă nul ă, celelalte prevederi ale acestuia nu 
vor fi afectate de aceast ă nulitate. P ăr ţile convin ca orice clauz ă declarat ă 
nul ă s ă fie înlocuit ă printr-o alt ă clauz ă care s ă corespund ă cât mai bine cu 
putin ţă spiritului prezentului contract. 
    10.2. Prevederile prezentului contract se vor c ompleta cu prevederile 
legisla ţiei în vigoare în domeniu. 
    10.3. Limba care guverneaz ă prezentul contract este limba român ă. 
    10.4. Prezentul contract va fi interpretat conf orm legilor din România. 
 
    Asigur ător,  
    ............................ 
    Asigurat,  
    ............................ 
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    CASA NA ŢIONALĂ DE ASIGUR ĂRI DE S ĂNĂTATE 
    Casa de Asigur ări de S ănătate ................ 
    ACT ADI ŢIONAL  
    la Contractul de asigurare pentru concedii şi indemniza ţii de asigur ări 
sociale de s ănătate 
    Nr. ........ din ziua ........ luna ........ an ul ......... 
    Pentru asiguratul: 
    Numele şi prenumele: ...................................... ............... 
    Codul numeric personal: ....................... ........................... 
    Începând cu data de: zi ............... luna .. ........... an .......... 



    în Contractul de asigurare pentru concedii şi indemniza ţii de asigur ări 
sociale de s ănătate nr. .............. din ziua ......... luna ... .......... 
anul ..........au survenit urm ătoarele modific ări: 
    
................................................... ............................
................................................... ............................
................................................... ............................
................................................... ............................
................................................... ............................
................................................... ............................
........................ 
    Prezentul act adi ţional a fost întocmit în dou ă exemplare, câte unul pentru 
fiecare parte. 
    Asigur ător,  
    ............................ 
    Asigurat,  
    ............................ 
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    CONVEN ŢIE 
    privind eliberarea certificatelor de concediu m edical 
    I. P ăr ţile conven ţiei 
    Casa de Asigur ări de S ănătate ........................, cu sediul în 
municipiul/ora şul .................., str. ....................... . nr. ....., 
jude ţul/sectorul ................, tel./fax ............ ...., reprezentat ă prin 
pre şedinte - director general ......................... ........., 
    şi 
    Furnizorul de servicii medicale organizat potri vit legii ................, 
reprezentat prin .............................., cu  Autoriza ţie sanitar ă de 
func ţionare nr. .............. din ............., având sediul în 
municipiul/ora şul/comuna ........................, str. .......... ............. 
nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., j udeţul/sectorul 
...................., telefon...................... ... 
 
    II. Obiectul conven ţiei 
    ART. 1  
    Obiectul prezentei conven ţii îl constituie eliberarea certificatelor de 
concediu medical, conform prevederilor Ordonan ţei 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. 
 
    ART. 2  



    Eliberarea certificatelor de concediu medical s e face de c ătre urm ătorii 
medici: 
    1. ......................., cod paraf ă ................, Autoriza ţia de 
liber ă practic ă nr. ......../........; 
    2. ......................., cod paraf ă ................, Autoriza ţia de 
liber ă practic ă nr. ......../........; 
    3. ......................., cod paraf ă ................, Autoriza ţia de 
liber ă practic ă nr. ......../........; 
    4. ......................., cod paraf ă ................, Autoriza ţia de 
liber ă practic ă nr. ......../........ . 
    III. Prezenta conven ţie este valabil ă de la data încheierii pân ă la 
sfâr şitul anului calendaristic pentru care a fost închei at ă, cu posibilitatea 
prelungirii valabilit ăţii prin act adi ţional. 
    IV. Obliga ţiile p ăr ţilor 
    A. Obliga ţiile casei de asigur ări de s ănătate 
 
 
    ART. 3  
    Casa de asigur ări de s ănătate are urm ătoarele obliga ţii: 
    a) s ă controleze modul de acordare a concediilor medical e şi de eliberare a 
certificatelor de concediu medical; 
    b) s ă ţin ă eviden ţe distincte, cu înregistrarea certificatelor de con cediu 
medical distribuite medicilor, precum şi a certificatelor de concediu medical 
eliberate de ace ştia. 
    B. Obliga ţiile medicilor care elibereaz ă certificate de concediu medical 
 
 
 
    ART. 4  
    Medicii care elibereaz ă certificate de concediu medical au urm ătoarele 
obliga ţii: 
    a) s ă elibereze certificate de concediu medical cu respe ctarea prevederilor 
Ordonan ţei 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; 
    b) s ă raporteze lunar caselor de asigur ări de s ănătate datele necesare 
pentru urm ărirea desf ăşur ării activit ăţii privind eliberarea certificatelor de 
concediu medical; 
    c) s ă respecte confiden ţialitatea datelor şi informa ţiilor privitoare la 
certificatele de concediu medical eliberate asigura ţilor; 
    d) s ă anun ţe casa de asigur ări de s ănătate despre orice modificare privind 
condi ţiile obligatorii care au stat la baza încheierii co nven ţiei şi s ă 
îndeplineasc ă în permanen ţă aceste condi ţii pe durata derul ării conven ţiilor; 
    e) s ă pun ă la dispozi ţie organelor de control ale casei de asigur ări de 
sănătate documentele medicale primare care au stat la b aza eliber ării 
certificatelor de concediu medical; 
    f) s ă îndrume pacien ţii c ătre unitatea sanitar ă la care trebuie s ă se 
adreseze ace ştia în vederea ob ţinerii în continuare a asisten ţei medicale şi a 
certificatelor de concediu medical. 
    V. Încetarea şi rezilierea conven ţiei 
 
 
 



    ART. 5  
    Prezenta conven ţie se reziliaz ă de plin drept, printro notificare scris ă a 
caselor de asigur ări de s ănătate, în termen de 10 zile calendaristice de la 
data constat ării, în urm ătoarele situa ţii: 
    a) ridicarea de c ătre organele în drept a autoriza ţiei sanitare de 
func ţionare a furnizorului, expirarea termenului de vala bilitate a acesteia; 
    b) ridicarea de c ătre organele în drept a autoriza ţiei de liber ă practic ă a 
medicului care elibereaz ă certificate de concediu medical, expirarea termenu lui 
de valabilitate a acesteia; 
    c) nerespectarea obliga ţiilor asumate prin prezenta conven ţie, constatat ă 
cu ocazia controlului efectuat de comisia constitui t ă potrivit prevederilor 
Ordonan ţei 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; 
    d) neanun ţarea casei de asigur ări de s ănătate cu privire la orice 
modificare în leg ătur ă cu condi ţiile care au stat la baza încheierii conven ţiei 
privind eliberarea certificatului de concediu medic al în termen de 10 zile 
lucr ătoare; 
    e) refuzul furnizorului de servicii medicale de  a pune la dispozi ţie 
organelor de control actele de eviden ţă a serviciilor furnizate; 
    f) la a doua constatare de c ătre casele de asigur ări de s ănătate a 
nerespect ării obliga ţiei prev ăzute la art. 4 lit. b). 
 
 
    ART. 6  
    Prezenta conven ţie înceteaz ă cu data la care a intervenit una dintre 
următoarele situa ţii: 
    a) furnizorul de servicii medicale se mut ă din teritoriul de func ţionare; 
    b) încetare prin faliment, dizolvare, lichidare , desfiin ţare sau 
reprofilare, dup ă caz; 
    c) încetarea definitiv ă a activit ăţii casei de asigur ări de s ănătate; 
    d) acordul de voin ţă al p ăr ţilor; 
    e) denun ţarea unilateral ă a conven ţiei de c ătre reprezentantul legal al 
furnizorului de servicii medicale sau al casei de a sigur ări de s ănătate, 
printr-o notificare scris ă, cu 30 de zile calendaristice anterior datei de la  
care se dore şte încetarea conven ţiei; 
    f) a survenit decesul titularului cabinetului m edical individual; 
    g) medicul titular al cabinetului medical indiv idual renun ţă sau pierde 
calitatea de membru al Colegiului Medicilor din Rom ânia. 
 
 
    ART. 7  
    Situa ţiile prev ăzute la art. 5 şi la art. 6 lit. b), c), f) şi g) se 
constat ă de c ătre comisia constituit ă potrivit prevederilor Ordonan ţei 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. 
    Situa ţiile prev ăzute la art. 6 lit. a) se notific ă casei de asigur ări de 
sănătate cu cel pu ţin 30 de zile înaintea datei de la care se dore şte încetarea 
conven ţiei. 
    VI. Coresponden ţa 
 
    ART. 8  



    Coresponden ţa legat ă de derularea prezentei conven ţii se efectueaz ă în 
scris, prin scrisori recomandate cu confirmare de p rimire, prin fax sau direct 
la sediul p ăr ţilor. 
    Fiecare parte din conven ţie este obligat ă ca, în termen de 3 zile din 
momentul în care intervin modific ări ale datelor ce figureaz ă în prezenta 
conven ţie, s ă notifice celeilalte p ăr ţi schimbarea survenit ă. 
    VII. Modificarea conven ţiei 
 
    ART. 9  
    În condi ţiile apari ţiei unor noi acte normative în materie, care intr ă în 
vigoare pe durata derul ării prezentei conven ţii, clauzele contrare se vor 
modifica şi se vor completa în mod corespunz ător. Ori de câte ori intervin 
modific ări ale elementelor care au stat la baza prezentei c onven ţii, aceasta se 
va modifica prin act adi ţional. 
    VIII. Sanc ţiuni 
 
    ART. 10  
    Constituie contraven ţie eliberarea certificatelor de concediu medical cu  
nerespectarea prevederilor legale în vigoare şi se sanc ţioneaz ă potrivit 
Ordonan ţei 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. 
 
 
    Prezenta conven ţie a fost încheiat ă ast ăzi ..........., în dou ă exemplare a 
câte ......... pagini fiecare, câte unul pentru fie care parte din conven ţie. 
    Casa de Asigur ări de S ănătate                  Furnizor de servicii 
medicale 
    Pre şedinte - director general,                      Rep rezentant legal, 
                 ..................................            
...................................................  
    Vizat 
    Oficiul juridic, 
    ................ 
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    Unitatea sanitar ă ................................. 
    Localitatea ................................... ...., 
    jude ţul/sectorul .................................. 
    Nr. conven ţiei ............ cu CAS ................ 
    REFERAT MEDICAL*) 
    Subsemnatul dr. ............................... ...., medic 
primar/specialist, specialitatea .................. ............., cod paraf ă 
............., propun expertiza capacit ăţii de munc ă a domnului/doamnei 
................................................... .., CNP 



.........................................., cu domi ciliul în 

................................, str. ............ ..................... nr. 

...., jude ţul/sectorul .............................., de prof esie 

......................, angajat/angajat ă la 

......................................... 
    Este în eviden ţă de la data de 
............................................. 
    Diagnosticul clinic la data lu ării în eviden ţă .......................... 
    Diagnosticul clinic actual .................... ........................... 
    Examen obiectiv ............................... ........................... 
    ............................................... ....................  
    A fost internat/internat ă în spital**) cu diagnosticul/diagnosticele 
    ............................................... .................... 
    ............................................... .................... 
    Investiga ţii clinice, paraclinice**) ........................ ............. 
    ............................................... .................... 
    Tratamente urmate ............................. ........................... 
    ............................................... .................... 
    Plan de recuperare ............................ ........................... 
    ............................................... .................... 
    Prognostic recuperator ........................ ........................... 
    ............................................... .................... 
    Se afl ă în incapacitate temporar ă de munc ă de la data de ................ 
şi a totalizat un num ăr de .... zile concediu medical la data de ........ ...... 
    Propunem: 
    a) prelungirea concediului medical, considerând  c ă bolnavul este 
recuperabil, cu .... zile, de la ............ pân ă la ..............; 
    b) reducerea temporar ă a timpului de munc ă cu o p ătrime din durata normal ă, 
pentru .... zile, de la ............... pân ă la ...................; 
    c) bolnavul nu este recuperabil în limitele dur atei concediului medical 
prev ăzut de lege şi propunem pensionarea de invaliditate temporar ă. 
 
    Nr. ........... din data ................... 
    Medic curant, 
    ………………………….. 
    (parafa şi ştampila unit ăţii sanitare) 
────────── 
    *) Necompletarea tuturor rubricilor determin ă invalidarea referatului 
medical. 
    **) Se vor anexa rezultatele, biletele de exter nare din spital. 
────────── 
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    BOLILE CARDIOVASCULARE 



    pentru care se pot acorda concedii medicale pen tru incapacitate temporar ă 
de munc ă 
    cu durata de un an în intervalul ultimilor 2 an i*) 
────────── 
    *) Codul de indemniza ţie (13) prev ăzut în Instruc ţiunile privind utilizarea 
şi modul de completare a certificatelor de concediu medical, aprobate prin 
Ordinul ministrului s ănăt ăţii şi al pre şedintelui Casei Na ţionale de Asigur ări 
de S ănătate nr. 233 / 125/2006 , este înscris în exclusivitate numai pentru aceste  
boli. 
────────── 
    1. Infarct miocardic complicat cu angin ă pectoral ă postinfarct 
    2. Infarct miocardic complicat cu tulbur ări de ritm (fibrila ţie atrial ă 
persistent ă, flutter atrial persistent, aritmii ventriculare s evere, bloc 
atrioventricular de grad înalt) 
    3. Infarct miocardic complicat cu disfunc ţie ventricular ă stâng ă 
    4. Angin ă pectoral ă stabil ă cu crize frecvente, zilnice 
    5. Valvulopatii semnificative hemodinamic, comp licate cu insuficien ţă 
cardiac ă clasa NYHA II-III 
    6. Valvulopatii/Proteze valvulare complicate cu  endocardite infec ţioase 
    7. Transplantul cardiac şi opera ţii alternative transplantului cardiac 
    8. Insuficien ţă cardiac ă clasa NYHA II-III de orice etiologie 
    9. Hipertensiune arterial ă secundar ă necontrolat ă sub tratament medical: 
    -  renoparenchimatoas ă, cu insuficien ţă renal ă asociat ă; 
    –  renovascular ă; 
    –  endocrin ă. 
 
    10. Boal ă vascular ă periferic ă invalidant ă (cel pu ţin stadiul III Fontaine) 
    11. Insuficien ţă venoas ă cronic ă la membrele inferioare, cu sindrom 
posttrombotic şi tulbur ări trofice (ulcere varicoase) rezistente la tratame ntul 
medicamentos 
    12. Afec ţiuni cardiovasculare tratate chirurgical cu complic aţii 
postoperatorii severe. 
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    ANGAJATOR/CASA DE ASIGUR ĂRI DE S ĂNĂTATE 
    ................................... 
    Nr. de înregistrare ............ data ......... ..... 
    ADEVERIN ŢĂ 
    Prin prezenta se certific ă c ă domnul/doamna 
....................................., CNP 
......................................, act de iden titate ............., seria 
............. nr. .............., eliberat de ..... ................... la data 
de ......................, cu domiciliul în ....... ................., str. 
......................... nr. ...., bl. ...., ap. . ..., sectorul/jude ţul 



........................., are calitate de persoan ă asigurat ă pentru concedii 
şi indemniza ţii de asigur ări sociale de s ănătate în sistemul de asigur ări 
sociale de s ănătate, potrivit Ordonan ţei 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. 
    Prezenta adeverin ţă are o perioad ă de valabilitate de 30 de zile de la data 
emiterii. 
    Sub sanc ţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, dec lar c ă datele 
din adeverin ţă sunt corecte şi complete. 
    Num ărul de zile de concediu medical de care persoana as igurat ă a beneficiat 
în ultimele 12/24 luni este de ........... zile, pâ nă la data de .........., 
aferente fiec ărei afec ţiuni în parte, dup ă cum urmeaz ă: 
     
*T* 
 
┌────────────┬─────────────────────────┐ 
│Cod de      │Număr de zile concediu   │ 
│indemniza ţie │medical în ultimele 12/24 │ 
│            │luni                     │ 
├────────────┼─────────────────────────┤ 
└────────────┴─────────────────────────┘ 
*ST* 
 
 
    Reprezentant legal angajator/Pre şedinte - director general, 
    ............................................... .................... 
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*T* 
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    LISTA AFEC ŢIUNILOR GRAVE 
    Afec ţiuni oncologice (tumori solide) şi hematooncologice 
    Afec ţiuni ale metabolismului carbohidra ţilor  
    Deficitul de galactokinaz ă  
    Deficitul de fructozo- 1,6- difosfataz ă 
    Tirozinemia tip 1 
    Homocistinuria  
    Citrulinemia clasic ă 
    Afec ţiuni ale metabolismului purinic şi pirimidinic 
    Sindromul Lesch-Nyhan 
    Imunodeficien ţă combinat ă sever ă 
    Afec ţiuni ale metabolismului acizilor organici 
    Alcaptonuria 
    Acidemia metilmalonic ă 
    Acidemia propionic ă 



    Afec ţiuni ale metabolismului porfirinelor şi hemului 
    Porfiria 
    Afec ţiuni ale enzimelor lizozomale şi mitocondriale 
    Mucopolizaharidoze 
    Mucolipidoze 
    Boala Tay-Sachs  
    Boala Gaucher 
    Boala Niemann-Pick 
    Boala Fabry 
    Sindromul Leigh 
    Ataxia cu acidoza lactic ă tip I  
    Afec ţiuni ale enzimelor peroxizomale 
    Acatalazemia 
    Adrenoleucodistrofia 
    Boala Refsum 
    Malforma ţii congenitale, deforma ţii şi anomalii cromozomiale 
    Malforma ţii congenitale ale sistemului nervos 
    Anencefalia şi malforma ţii similare 
    Cranio-rahischisis 
    Encefalocel 
    Microcefalia 
    Hidromicrocefalia 
    Microencefal 
    Hidrocefalia congenital ă. Malforma ţii ale apeductului Sylvius. Atrezia 
fisurii Luschka şi a foramenului Magendie. Sindromul Dandy-Walker 
    Malforma ţii congenitale ale corpului calos 
    Arhinencefalia 
    Holoprosencefalia 
    Alte diformit ăţi par ţiale ale creierului, ale hipotalamusului, ale 
cerebelului, agiria şi lissencefalia, microgiria şi pahigiria, micropoligiria, 
poligiria, hidranencefalia 
    Displazia septului şi c ăilor optice 
    Megalencefalia 
    Chisturi cerebrale congenitale 
    Porencefalia, schizencefalia 
    Hematocefal 
    Malforma ţia meningelor cerebrale 
    Macrogiria 
    Spina bifida cu hidromeningocel, meningocel, me ningomielocel, mielocel, 
mielomeningocel 
    Siringomielocel 
    Sindromul Arnold-Chiari 
    Alte malforma ţii congenitale ale m ăduvei spin ării: siringomielia şi 
siringobulbia, hipoplazia şi displazia m ăduvei spin ării, diastematomielia, 
hidromielia, hidrorahis 
    Disautonomia familial ă [Riley-Day] 
    Neurofibromatoza 
    Sindromul Marcus Gunn 
    Hipoplazia nervului optic 
    Atrofia optic ă congenital ă 
    Agenezia unui nerv 
    Sindromul Cayler 



    Diplegia facial ă congenital ă 
    Deplasarea plexului brahial 
    Agenezia nuclear ă 
    Sindromul Duane 
    Sindromul Moebius 
    Malforma ţii congenitale ale ochiului, urechii, fe ţei şi gâtului 
    Malforma ţii ale ochiului cauzând alterarea vederii 
    Agenezia ochiului 
    Aplazia ochiului 
    Malforma ţii congenitale ale urechii cauzând alterarea auzulu i 
    Surditate congenital ă 
    Absen ţa, atrezia sau strictura conductului auditiv (exter n) 
    Atrezia sau strictura meatului auditiv osos 
    Malforma ţii congenitale ale urechii medii 
    Malforma ţia congenital ă a urechii interne (labirint, organ Corti) 
    Malforma ţii congenitale ale sistemului circulator 
    Malforma ţii congenitale ale cavit ăţilor şi orificiilor cardiace 
    Trunchi arterial comun 
    Persisten ţa canalului arterial 
    Orificiu dublu al ventriculului drept. Sindromu l Taussig-Bing 
    Orificiu dublu al ventriculului stâng 
    Comunica ţie ventriculo-auricular ă discordant ă 
    Orificiu dublu ventricular 
    Ventricul comun 
    Cord trilocular bilateral 
    Ventricul unic 
    Comunica ţia atrioventricular ă discordant ă 
    Malforma ţii congenitale ale septului cardiac 
    Defect al sinusului coronar 
    Permeabilitate sau persisten ţă: foramen ovale, defect ostium secundum 
    Defect al sinusului venos 
    Canal atrio-ventricular comun 
    Defectul pliurilor endocardice 
    Defect septal atrial al ostium primum 
    Tetralogie Fallot 
    Defect septal ventricular cu stenoz ă pulmonar ă sau atrezie, dextropozi ţie a 
aortei şi hipertrofia ventriculului drept 
    Defect septal aorto-pulmonar 
    Defect septal aortic 
    Fistula aorto-pulmonar ă 
    Sindromul Eisenmenger 
    Pentalogia Fallot 
    Malforma ţii congenitale ale valvelor tricuspid ă şi pulmonar ă 
    Atrezia valvei pulmonare 
    Stenoza congenital ă a valvei pulmonare 
    Insuficien ţa congenital ă a valvei pulmonare 
    Stenoza congenital ă a valvei tricuspide 
    Atrezia valvei tricuspide 
    Boala Ebstein 
    Sindromul inimii drepte hipoplazice 
    Malforma ţii congenitale ale valvei aortice şi valvei mitrale 
    Stenoza sau atrezia congenital ă a valvei aortice 



    Insuficien ţa congenital ă a valvei aortice 
    Valva aortic ă bicuspid ă 
    Insuficien ţa aortic ă congenital ă 
    Stenoza mitral ă congenital ă 
    Atrezia mitral ă congenital ă 
    Insuficien ţa mitral ă congenital ă 
    Sindromul inimii stângi hipoplazice 
    Fibroelastoza endocardic ă 
    Cord triatrial 
    Stenoza infundibulului pulmonar 
    Stenoza congenital ă subaortic ă 
    Malforma ţia vaselor coronariene 
    Anevrism congenital al coronarei 
    Bloc congenital al inimii 
    Malforma ţii congenitale ale arterelor mari 
    Permeabilitatea canalului arterial 
    Permeabilitatea canalului Botallo 
    Persisten ţa canalului arterial 
    Coarcta ţia istmului aortic 
    Atrezia aortei 
    Stenoza aortei 
    Aplazia aortei 
    Anevrism aortic congenital 
    Atrezia arterei pulmonare 
    Stenoza arterei pulmonare 
    Arter ă pulmonar ă aberant ă 
    Agenezia arterei pulmonare 
    Anevrism congenital al arterei pulmonare 
    Anomalia arterei pulmonare 
    Hipoplazia arterei pulmonare 
    Malforma ţii congenitale ale venelor mari 
    Stenoza congenital ă a venei cave 
    Conexiune venoas ă pulmonar ă aberant ă 
    Hemangiom şi limfangiom cu afectare func ţional ă 
    Stenoza congenital ă a arterei renale 
    Malforma ţii congenitale ale sistemului respirator 
    Stenoza congenital ă subglotic ă 
    Laringo-malacia congenital ă 
    Absen ţa/Atrezia cartilagiului cricoid, epiglotei, glotei,  laringelui şi 
cartilagiului tiroid 
    Malforma ţii congenitale ale traheei şi bronhiilor 
    Malforma ţii congenitale ale traheei: - dilata ţia traheei, stenoza traheei 
    Malforma ţii congenitale ale bronhiilor 
    Malforma ţii congenitale ale pl ămânului 
    Pulmon chistic congenital 
    Agenezia pulmonar ă 
    Absen ţa pl ămânului (lob) 
    Bron şectazia congenital ă 
    Hipoplazia şi displazia pulmonului 
    Anomalii ale pleurei 
    Malforma ţii congenitale ale sistemului digestiv 
    Sindromul Van der Woude 



    Malforma ţiile congenitale ale esofagului: atrezie cu sau f ăr ă fistul ă 
traheoesofagian ă, fistul ă bronho-esofagian ă congenital ă, diverticul, esofag 
absent 
    Stenoza congenital ă hipertrofic ă a pilorului 
    Absen ţa congenital ă, atrezia şi stenoza intestinului sub ţire 
    Absen ţa, atrezia şi stenoza congenital ă a intestinului gros 
    Absen ţa, atrezia şi stenoza congenital ă a rectului cu sau f ăr ă fistul ă 
    Absen ţa, atrezia şi stenoza congenital ă a anusului 
    Atrezia colonului 
    Boala Hirschsprung 
    Malforma ţii congenitale de fixare a intestinului 
    Atrezia, stenoza c ăilor biliare 
    Chist al coledocului 
    Boala chistic ă a ficatului 
    Sindromul Alagille 
    Agenezia, aplazia şi hipoplazia pancreasului 
    Malforma ţii congenitale ale sistemului urinar 
    Agenezia renal ă şi alte defecte de reducere a rinichiului 
    Hipoplazia renal ă 
    Boala chistic ă a rinichiului 
    Nefronoftizia 
    Hidronefroza congenital ă 
    Atrezia şi stenoza ureterului 
    Ureter impermeabil 
    Atrezia şi stenoza jonc ţiunii utereropelviene 
    Atrezia şi stenoza jonc ţiunii utererovezicale 
    Dilatarea congenital ă a ureterului 
    Hidroureter congenital 
    Agenezia ureterului 
    Reflux vezicoureteric congenital 
    Sindromul nefrotic congenital 
    Diverticul calicial congenital 
    Extrofia vezicii urinare 
    Valve uretrale congenitale 
    Strictura congenital ă a orificiului vezicouretral 
    Uretra impermeabil ă 
    Strictura congenital ă a meatului uretral 
    Hipoplazia uretrei 
    Uretra ectopic ă sau orificiu uretral ectopic 
    Fistula uretro-rectal ă 
    Megauretra congenital ă 
    Sindrom de megacistit ă-megaureter 
    Siringocel uretral congenital 
    Alte malforma ţii congenitale ale vezicii şi uretrei 
    Malforma ţii şi deforma ţii ale sistemului osteoarticular şi ale mu şchilor 
    Absen ţa complet ă congenital ă a membrului(lor) superior(e) 
    Amelia membrelor superioare 
    Absen ţa congenital ă a bra ţului şi antebra ţului cu prezen ţa mâinii 
    Focomelia bra ţului 
    Absen ţa congenital ă atât a antebra ţului cât şi a mâinii 
    Absen ţa congenital ă a mâinii şi degetului(lor) 
    Scurtarea congenital ă a membrului(lor) superior(oare) 



    Hipoplazia mâinii şi degetelor 
    Amputa ţia congenital ă a membrului superior 
    Sindromul de inel constrinctor al membrului sup erior 
    Absen ţa congenital ă a labei piciorului şi a degetului(lor) 
    Hipoplazia congenital ă a labei piciorului şi degetului(lor) 
    Scurtarea congenital ă a membrului(lor) inferior(oare) 
    Amputa ţia congenital ă a membrului inferior 
    Sindromul de inel constrinctor al membrului inf erior 
    Ectromelia NOS a membrului(lor) 
    Hemimelia NOS a membrului(lor) 
    Artrogripoza congenital ă multipl ă 
    Sindromul Larsen 
    Contractarea congenital ă a membrului 
    Craniosinostoza 
    Fuziunea imperfect ă a craniului 
    Boala Crouzon 
    Sindromul Klippel-Feil 
    Sindromul de fuziune cervical ă 
    Spondilolisteza congenital ă şi spondiloliza 
    Osteocondrodisplazia cu defecte de cre ştere ale oaselor tubulare şi ale 
coloanei vertebrale 
    Acondrogeneza 
    Acondroplazia 
    Nanism acondroplazic 
    Hipocondroplazia 
    Nanism distrofic 
    Displazia condroectodermal ă 
    Sindromul Ellis-van Creveld 
    Displazia spondiloepifizar ă 
    Acrodisostoza 
    Osteogeneza imperfect ă 
    Sindromul Albright (-McCune) 
    Osteopetroza 
    Sindromul Albers-Schönberg 
    Displazia progresiv ă diafizal ă 
    Encondromatoza 
    Sindromul Maffucci 
    Boala Ollier 
    Sindromul Pyle 
    Exostoza congenital ă multipl ă 
    Condrodistrofia 
    Sindromul Ehlers-Danlos 
    Amiotrofia congenital ă 
    Alte malforma ţii congenitale 
    Ihtioza congenital ă 
    Epidermoliza buloas ă 
    Sindromul Herlitz 
    Sindromul Sturge-Weber 
    Limfoedem ereditar 
    Mastocitoza 
    Keratoza ereditar ă palmar ă şi plantar ă 
    Boala Von Recklinghausen 



    Boala Bourneville 
    Sindromul Peutz-Jeghers 
    Sindromul Von Hippel-Lindau 
    Sindromul hidantoinei fetale 
    Sindromul Meadow 
    Sindromul Apert 
    Sindromul Treacher Collins 
    Sindromul hipoplaziei pulmonare cu anomalii fac iale anchilozante 
    Artro-oftalmia progresiv ă ereditar ă 
    Sindromul Cockayne 
    Sindromul Cornelia de Lange 
    Sindromul Noonan 
    Sindromul Prader-Willi 
    Sindromul Russell-Silver 
    Sindromul Seckel 
    Sindromul Smith-Lemli-Opitz 
    Sindromul Holt-Oram 
    Sindromul Klippel-Trenaunay-Weber 
    Sindromul Rubinstein-Taybi 
    Sindromul de sirenomelie 
    Trombocitopenia cu sindromul absen ţei radiusului 
    Sindromul Beckwith-Wiedemann 
    Sindromul Sotos 
    Sindromul Marfan 
    Sindromul Alport 
    Sindromul Laurence-Moon-Biedl 
    Sindromul Zellweger 
    Sindromul William 
    Sindromul Angelman 
    Absen ţa congenital ă a glandei suprarenale 
    Malforma ţii congenitale ale glandei pituitare 
    Malforma ţii congenitale ale glandei tiroide 
    Malforma ţii congenitale ale glandei paratiroide 
    Malforma ţii congenitale ale timusului 
    Sindromul Kartagener 
    Craniopagus 
    Toracopagus 
    Xifopagus 
    Anomalii cromozomiale 
    Sindromul Down 
    Sindromul Edwards şi sindromul Patau 
    Trisomii sau trisomii par ţiale specificate ale autosomilor 
    Monosomia şi absen ţa autosomilor 
    Sindromul Wolff-Hirschorn 
    Sindromul Cri-du-chat 
    Transloca ţii şi inser ţii reciproce echilibrate şi robertsoniene 
    Sindromul Turner 
    Sindromul Klinefelter 
    Disgeneza gonadic ă pur ă 
    Cromozom X fragil 
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 (a se vedea imaginea asociat ă)  
 (a se vedea imaginea asociat ă)  
 (a se vedea imaginea asociat ă)  
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    Unitatea 
    ............................................... .......... 
    Str. ................ nr. ..., bl. ..., sc. ... , et. ..., 
    ap. ..........., sectorul/jude ţul ....................... 
    Codul fiscal .................................. .......... 
    Contul ........................................ .......... 
    Trezoreria/Banca .............................. .......... 
    Nr. ...................../..................... .......... 
    C ătre Casa de Asigur ări de S ănătate.......................... 
    Unitatea ...................................... ..., cod fiscal 
................., cu sediul în localitatea ....... ....................., str. 
......................... nr. ..., bl. ..., sc. ... , et. ..., ap. ..., 
sectorul/jude ţul ....................., cont .................... , deschis la 
Trezoreria/Banca ......................, v ă rug ăm a ne vira suma pl ătit ă 
asigura ţilor salaria ţi care se recupereaz ă din bugetul Fondului na ţional unic 
de asigur ări sociale de s ănătate potrivit art. 38 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, în cuantum de 
................... lei, din care: 
    -  J1 .............................. lei, repre zentând indemniza ţii pentru 
incapacitate temporar ă de munc ă, cauzat ă de boli obi şnuite sau de accidente în 
afara muncii; 
    –  J2 .............................. lei, repre zentând indemniza ţii pentru 
prevenirea îmboln ăvirilor şi recuperarea capacit ăţii de munc ă, exclusiv pentru 
situa ţiile rezultate ca urmare a unor accidente de munc ă sau boli profesionale; 
    –  J3 .............................. lei, repre zentând indemniza ţii pentru 
maternitate; 
    –  J4 .............................. lei, repre zentând indemniza ţii pentru 
îngrijirea copilului bolnav; 



    –  J5 .............................. lei, repre zentând indemniza ţii de risc 
maternal. 
 
    La prezenta cerere depunem un num ăr de ........... certificate de concediu 
medical aferente lunii/perioadei pentru care se sol icit ă restituirea sumelor. 
    Ne asum ăm r ăspunderea pentru realitatea datelor prezentate mai sus şi 
pentru corectitudinea determin ării drepturilor de indemniza ţii sociale de 
sănătate. 
    Anex ă: Centralizator privind certificatele de concediu m edical aferent 
lunii/lunilor ................... 
    Director, 
    (Administrator) 
    .................. 
    Director economic,  
    ..................... 
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    CASA NA ŢIONALĂ DE ASIGUR ĂRI DE S ĂNĂTATE 
    Casa de Asigur ări de S ănătate .................... 
    Str. ........................... nr. .......... ... 
    Sectorul/jude ţul ................................. 
    Aprobat, 
    Pre şedinte-director general, 
    ............................ 
    REFERAT 
    În baza prevederilor din art. 38 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, ale art. 64 din Normele de aplicar e a prevederilor 
Ordonan ţei de urgen ţă a Guvernului nr. 158/2005 , aprobate prin Ordinul 
ministrului s ănăt ăţii şi al pre şedintelui Casei Na ţionale de Asigur ări de 
Sănătate nr. 15/2018/1.311/2017 , analizând documentele justificative depuse la 
Casa de Asigur ări de S ănătate .............. sub nr. .........../........... ., 
propunem aprobarea/respingerea pl ăţii sumei de ....................... lei 
reprezentând indemniza ţii pl ătite salaria ţilor proprii de c ătre angajator pe 
luna/perioada ............................ c ătre unitatea 
.......................... din localitatea ........ ............. . 
    Motivele respingerii cererii 
................................................... .......... 
     
    Director executiv economic, 
    .................................. 
    Şeful compartimentului de specialitate, 
    ....................................... 



    Întocmit 
    …………………….. 
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    CASA NA ŢIONALĂ DE ASIGUR ĂRI DE S ĂNĂTATE 
    Casa de Asigur ări de S ănătate .................... 
    Str. ................... nr. ..........., 
    sectorul/jude ţul ......................... 
    BORDEROU ANEX Ă 
    La ordonan ţarea de plat ă nr. ...../................. a sumei reprezentând 
indemniza ţiile de asigur ări sociale de s ănătate pl ătite salaria ţilor proprii, 
care se suport ă din bugetul Fondului na ţional unic de asigur ări sociale de 
sănătate potrivit art. 38 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 
     
*T* 
 
┌────┬──────────────┬────────────┬─────┐ 
│Nr. │Denumirea     │Numărul     │Suma │ 
│crt. │unit ăţii/codul │referatului │în   │ 
│    │fiscal        │aprobat     │lei  │ 
├────┼──────────────┼────────────┼─────┤ 
├────┼──────────────┼────────────┼─────┤ 
├────┼──────────────┼────────────┼─────┤ 
├────┼──────────────┼────────────┼─────┤ 
│    │TOTAL SUME    │X           │     │ 
└────┴──────────────┴────────────┴─────┘ 
*ST* 
 
    Şeful compartimentului de specialitate, 
    ....................................... 
    Întocmit 
    ……………… 
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    CASA NA ŢIONALĂ DE ASIGUR ĂRI DE S ĂNĂTATE 
    Casa de Asigur ări de S ănătate .................... 
    Str. ........................... nr. .......... ..., 
    sectorul/jude ţul ................................ 
    C ătre unitatea ........................, 
    localitatea ..............., str. .............  nr. ..., bl. ..., sc. ..., 
et. ..., ap. ..., sectorul/jude ţul ............... 
    Prin prezenta v ă facem cunoscut c ă nu s-a aprobat virarea sumei de 
.................. lei, reprezentând indemniza ţiile de asigur ări sociale de 
sănătate pl ătite salaria ţilor proprii, care se suport ă din bugetul Fondului 
naţional unic de asigur ări sociale de s ănătate potrivit art. 38 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, datorat ă pentru 
luna/perioada ............................, din urm ătoarele motive: 
    
................................................... ............................
................................................. 
    Şeful compartimentului de specialitate, 
    ....................................... 
    Întocmit 
    ………………. 
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 (a se vedea imaginea asociat ă)  
    METODOLOGIE 
    de transmitere pe cale electronic ă a datelor privind certificatele medicale 
eliberate de medicii curan ţi 
    din unit ăţile sanitare care au încheiat o conven ţie în acest sens cu casele 
de asigur ări de s ănătate 
    Condi ţii generale 
    Datele în format electronic se transmit on-line , folosind semn ătur ă 
electronic ă agreat ă de ambele p ăr ţi. 
    Centralizatorul certificatelor de concediu medi cal eliberate, prev ăzut în 
prezenta anex ă, pe suport hârtie, semnat şi ştampilat de reprezentantul legal 
al unit ăţii sanitare, se transmite la casa de asigur ări de s ănătate cu care 
unitatea sanitar ă a încheiat o conven ţie în acest sens, conform normelor în 
vigoare în cazul transmiterii datelor on-line. 
 
    Condi ţii tehnice standard pentru formatul electronic 
    Fi şierul de raportare va avea o structur ă de tip XML, care va con ţine 
datele aferente concediilor medicale eliberate asig ura ţilor de c ătre medicii 
curan ţi în luna pentru care se face raportarea. 



    Denumirea şi formatul fi şierului sunt obligatorii şi vor fi publicate pe 
pagina web a Casei Na ţionale de Asigur ări de S ănătate www.cnas.ro 
 
 
    ----- 
 
 


