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Avândă înă vedereă Referatulă deă aprobareă nr.ă E.N.ă 6.586/2006ă ală Ministeruluiă S n t iiă
şiănr.ăD.G.ă298/2006ăalăCaseiăNa ionaleădeăAsigur riădeăS n tate,
în temeiul Ordonan eiă deă urgen ă aă Guvernuluiă nr.ă 158/2005 privindă concediileă şiă
indemniza iileă deă asigur riă socialeă deă s n tate,ă ală Ordonan eiă deă urgen ă aă Guvernuluiă
nr. 150/2002 privind organizarea şiă func ionareaă sistemuluiă deă asigur riă socialeă deă
s n tate,ă cuă modific rileă şiă complet rileă ulterioare,ă şiă ală Hot râriiă Guvernuluiă nr.ă
168/2005 privindă organizareaă şiă func ionareaă Ministeruluiă S n t ii,ă cuă modific rileă şiă
complet rileăulterioare,
ministrulă s n t
urm torulăordin:

iiă şiă preşedinteleă Caseiă Na ionaleă deă Asigur riă deă S n tateă emită

ART. 1
Seă aprob ă Normeleă deă aplicareă aă prevederiloră Ordonan eiă deă urgen ă aă Guvernului nr.
158/2005 privindăconcediileăşiăindemniza iileădeăasigur riăsocialeădeăs n tate,ăprev zuteă
înăanexaăcareăfaceăparteăintegrant ădinăprezentulăordin.
ART. 2
Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.
ART. 3
Începândă cuă dataă prezentuluiă ordin,ă oriceă dispozi ieă contrar ă îşiă înceteaz ă
aplicabilitatea.
Ministrulăs n t ii,
GheorgheăEugenăNicol escu
PreşedinteleăCaseiăNa ionale
deăAsigur riădeăS n tate,
CristianăVl descu
ANEX
NORME
deăaplicareăaăprevederilorăOrdonan eiădeăurgen ăaăGuvernuluiănr.
158/2005ăprivindăconcediileăşi indemniza iileădeăasigur riăsocialeădeăs n tate

CAP. I
Contribu iaăpentruăconcediiăşiăindemniza ii
SEC IUNEAă1
Dispozi iiăgenerale
A.ă Declara iaă privindă obliga iileă deă plat ă c treă bugetulă Fonduluiă na ională unică deă
asigur riăsocialeădeăs n tateăprivindăcontribu iaăpentruăconcediiăşiăindemniza ii
ART. 1
(1)ă Eviden aă obliga iiloră deă plat ă c treă bugetulă Fonduluiă na ională unică deă asigur riă
socialeă deă s n tate,ă reprezentândă contribu iaă pentruă concediiă şiă indemniza iiă deă
asigur riă socialeă deă s n tate,ă seă realizeaz ă peă bazaă Declara ieiă privindă obliga iileă deă
plat ă aă contribu iiloră sociale,ă impozituluiă peă venită şiă eviden aă nominal ă aă persoaneloră
asigurateăprev zut ălaăart. 296^19 alin. (1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal,
cuămodific rileăşiăcomplet rileăulterioare.
(2)ă Modelul,ă con inutul,ă modalitateaă deă depunereă şiă deă gestionareă aă declara ieiă
prev zuteă laă alin.ă (1)ă suntă prev zuteă înă Hot râreaă Guvernuluiă nr. 1.397/2010 privind
modelul,ă con inutul,ă modalitateaă deă depunereă şiă deă gestionareă aă "Declara ieiă privindă
obliga iileă deă plat ă aă contribu iiloră sociale,ă impozituluiă peă venită şiă eviden aă nominal ă
a persoanelor asigurate".
(3)ă Persoaneleă prev zuteă laă art.ă 5ă lit.ă a)ă şiă b)ă dină Ordonan aă deă urgen ă aă
Guvernului nr. 158/2005 privindă concediileă şiă indemniza iileă deă asigur riă socialeă deă
s n tate,ă aprobat ă cuă modific riă şiă complet riă prină Legea nr. 399/2006,ă cuă modific rileă
şiăcomplet rileăulterioare,ăsuntăobligateăs ădepun ălaăcaseleădeăasigur riădeăs n tateăînă
aă c roră raz ă administrativ-teritorial ă îşiă auă sediulă social,ă respectivă domiciliul,ă
exemplarulă 2ă ală certificateloră deă concediuă medicală înso ită deă ună centralizatoră ală c ruiă
modelăesteăprev zutăînăanexaănr.ă18,ănumaiăînăcondi iileăînăcareăseăsolicit ărestituireaă
sumelorăreprezentândăindemniza iiăpl titeăasigura ilor,ăcareădep şescăsumaăcontribu iiloră
datorateă bugetuluiă Fonduluiă na ională unică deă asigur riă socialeă deă s n tate.ă Exemplarulă 2ă
alăcertificatelorădeăconcediuămedicalăseădepuneălaăcaseleădeăasigur riădeăs n tateăşiăînă
situa iaă înă careă indemniza iileă aferenteă seă suport ă integrală deă c treă angajator,ă conformă
art.ă 12ă dină Ordonan aă deă urgen ă aă Guvernuluiă nr.ă 158/2005,ă aprobat ă cuă modific riă şiă
complet riăprinăLegea nr. 399/2006,ăcuămodific rileăşiăcomplet rileăulterioare,ăprecumăşiă
înă situa iaă înă careă asiguratulă nuă îndeplineşteă condi iileă prev zuteă deă legeă pentruă aă
beneficiaădeăindemniza ii.
(4)ă Pentruă caă asigura iiă afla iă înă eviden aă Caseiă Asigur riloră deă S n tateă aă
Ap r rii,ă Ordiniiă Publice,ă Siguran eiă Na ionaleă şiă Autorit iiă Judec toreştiă s ă poat ă
beneficiaă deă concediiă şiă indemniza iiă deă asigur riă socialeă deă s n tate,ă esteă necesară s ă
seă confirmeă c ă aceştiaă îndeplinescă condi iileă prev zuteă deă legeă pentruă aă beneficiaă deă
astfelădeăindemniza ii.ă Înăacestă sens,ă CasaăAsigur rilorădeăS n tateăaă Ap r rii,ăOrdiniiă
Publice,ă Siguran eiă Na ionaleă şiă Autorit iiă Judec toreştiă vaă asiguraă transmitereaă c treă
caseleădeăasigur riădeăs n tateăaă bazeiălunareădeăcalculăală contribu ieiăpentruăconcediiă
şiă indemniza iiă deă asigur riă socialeă deă s n tate,ă pentruă persoaneleă men ionate,ă
confirmândă totodat calitateaă deă asigurată pentruă concediiă şiă indemniza iiă deă asigur riă
socialeădeăs n tate,ăprecumăşiăstagiulăminimădeăcotizareăalăacestora.
-----------Alin. (4) al art. 1 a fost introdus de art. I din ORDINUL nr. 1.062 din 22 iunie
2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 473 din 6 iulie 2011.
-----------Art. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 130 din 18 februarie
2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 141 din 24 februarie 2011.
ART. 2
-----------Alin. (1) al art. 2 a fost abrogat de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 130 din 18
februarie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 141 din 24 februarie 2011.

(2)ă Înă cazulă înă careă angajatoriiă persoaneă juridiceă auă sucursaleă şi/sauă puncteă deă
lucru,ă aceştiaă depună declara iaă privindă obliga iileă deă plat ,ă cumulat,ă atâtă pentruă
activitateaăproprie,ăcâtăşiăpentruăactivitateaăsucursalelorăşi/sauăaăpunctelorădeălucru.
ART. 3
Institu iaă careă administreaz ă bugetulă asigur riloră pentruă şomajă seă asimileaz ă
angajatorului,ăavândăobliga iaăs ădepun ădeclara iaăprivindăobliga iileădeăplat ăpotrivită
prevederilor art. 1.
ART. 4
(1)ăCaseleădeăasigur riădeăs n tateăauăobliga iaădeăaăverificaăşiădeăaăvalidaădateleă
cuprinseăînădeclara iaăprev zut ălaăart.ă1ăalin.ă(1).
(2)ă Înă cazulă înă careă dup ă validareaă dateloră seă constat ă neconcordan eă careă implic ă
rectificareaă dateloră şi/sauă aă sumeloră cuprinseă înă declara iaă ini ial ,ă caseleă deă
asigur riădeăs n tateăvorătransmiteăangajatorilorăsauăasimila ilorăacestoraăoănotificare.
(3)ă Înă termenă deă maximumă 5ă zileă lucr toareă deă laă dataă confirm riiă deă primireă aă
notific rii,ă angajatoriiă sau asimila iiă acestoraă auă obliga iaă deă aă transmiteă declara iaă
rectificativ ,ăînăcondi iileăprev zuteădeăHot râreaăGuvernuluiănr.ă1.397/2010.
(4)ăDeclara iaăprev zut ălaăalin.ă(3)ăpoateăfiădepus ăşiădinăini iativaăangajatorilor
sauăaăasimila ilorăacestora,ăpentruăsitua iileăcareăimplic ărectificareaădatelorăşi/sauăaă
sumelorăcuprinseăînădeclara iaăini ial .
-----------Art. 4 a fost modificat de pct. 3 al art. I din ORDINUL nr. 130 din 18 februarie
2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 141 din 24 februarie 2011.
B.ăDeclara iaădeăasigurareăpentruăconcediiăşiăindemniza ii
ART. 5
(1)ă Pentruă aă beneficiaă deă concediiă şiă indemniza ii,ă persoaneleă prev zuteă laă art. 1
alin.ă (2)ă dină Ordonan aă deă urgen ă aă Guvernuluiă nr.ă 158/2005 suntă obligateă s ă depun ă
declara iaădeăasigurareăpentruăconcediiăşiăindemniza iiălaăcasaădeăasigur riă deăs n tateă
laă careă aceştiaă suntă lua iă înă eviden ă caă pl titoriă deă contribu ie deă asigur riă socialeă
deăs n tate.
(2)ă Declara iaă deă asigurareă pentruă concediiă şiă indemniza iiă seă întocmeşteă înă form ă
scris ,ă conformă modeluluiă prezentată înă anexaă nr.ă 4,ă şiă seă depuneă personală sauă deă c treă
persoanaăîmputernicit ădeătitularulădeclara iei.
(3)ă Oriă deă câteă oriă intervină modific riă asupraă elementeloră careă auă stată laă bazaă
declara ieiă deă asigurareă pentruă concediiă şiă indemniza iiă esteă obligatorieă depunereaă
comunic riiă deă modificareă aă acesteia,ă înă termenă deă maximumă 30ă deă zileă deă laă apari iaă
modific riiărespective,ăconformămodeluluiăprezentatăînăanexaănr.ă5.
-----------Art. 6 a fost abrogat de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 430 din 11 mai 2010,
publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 312 din 12 mai 2010.
ART. 7
(1)ă Persoaneleă fiziceă asigurateă peă baz ă deă declara ieă deă asigurareă potă solicitaă
retragereaă declara ieiă deă asigurareă pentruă concediiă şiă indemniza ii.ă Înă acestă sensă voră
depuneă laă caseleă deă asigur riă deă s n tateă formularul-tipă ală solicit riiă de retragere a
declara ieiă deă asigurareă pentruă concediiă şiă indemniza ii,ă conformă modeluluiă prezentată înă
anexa nr. 6.
(2) Nedepunerea formularului-tipă deă retragereă aă declara ieiă deă asigurareă pentruă
concediiă şiă indemniza iiă nuă exonereaz ă asiguratulă deă obliga iileă asumateă prină declara iaă
deăasigurareăpentruăconcediiăşiăindemniza ii.
ART. 8
Toateă opera iunileă legateă deă înregistrareaă şiă eviden aă declara iiloră şiă aă
contracteloră deă asigurareă pentruă concediiă şiă indemniza ii,ă aă comunic riloră deă modificareă
şiă aă solicit riloră deă retragereă aă declara ieiă deă asigurareă pentruă concediiă şiă
indemniza ii,ă precumă şiă deă plataă contribu iiloră pentruă concediiă şiă indemniza iiă suntă înă

sarcinaă caseloră deă asigur riă deă s n tateă careă auă primită şiă auă înregistrată documenteleă
respective.
-----------Art. 8 a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 830 din 23 aprilie 2007,
publicat in MONITORUL OFICIAL nr. 519 din 1 august 2007.
C.ăContractulădeăasigurareăpentruăconcediiăşiăindemniza ii
-----------Litera C din Sectiunea 1 a Cap. I a fost introdusa de pct. 3 al art. I din ORDINUL
nr. 830 din 23 aprilie 2007, publicat in MONITORUL OFICIAL nr. 519 din 1 august 2007.
ART. 8^1
Pot încheia contractă deă asigurareă pentruă concediiă şiă indemniza iiă pentruă maternitateă
şiă pentruă îngrijireaă copiluluiă bolnavă persoaneleă prev zuteă laă art. 1 alin. (2) lit. e)
dină Ordonan aă deă urgen ă aă Guvernuluiă nr.ă 158/2005, astfel cum a fostă aprobat ă cuă
modific riăprină Legea nr. 399/2006,ă înăcondi iileăînăcareăauă începută stagiulă deăcotizareă
pân ă laă dataă deă 1ă ianuarieă 2006.ă Modelulă deă contractă esteă celă aprobată prină Ordinul
preşedinteluiăCaseiăNa ionaleădeăAsigur riădeăS n tateănr.ă345/2006.
-----------Art. 8^1 a fost introdus de pct. 4 al art. I din ORDINUL nr. 830 din 23 aprilie 2007,
publicat in MONITORUL OFICIAL nr. 519 din 1 august 2007.
SEC IUNEAăaă2-a
Contribu iaăpentruăconcediiăşiăindemniza ii
ART. 9
(1)ă Dreptulă laă concediileă şiă indemniza iileă prev zuteă deă Ordonan aă deă urgen ă aă
Guvernului nr. 158/2005 esteă condi ionată deă plataă contribu ieiă pentruă concediiă şiă
indemniza ii.
(2)ă Persoaneleă juridiceă sauă fiziceă prev zuteă laă art.ă 5ă lit.ă a)ă dină Ordonan aă deă
urgen ă aă Guvernuluiă nr.ă 158/2005,ă aprobat ă cuă modific riă şiă complet riă prină Legea nr.
399/2006,ă cuă modific rileă şiă complet rileă ulterioare,ă auă obliga iaă pl iiă contribu ieiă
pentruăconcediiăşiă indemniza ii,ă aplicat ălaăfondulădeăsalariiăbruteă realizat.ăFondulădeă
salariiă bruteă realizată reprezint ă sumaă venituriloră bruteă realizate de persoanele
prev zuteă laă art.ă 1ă alin.ă (1)ă lit.ă Aă şiă Bă dină Ordonan aă deă urgen ă aă Guvernuluiă nr.ă
158/2005,ă aprobat ă cuă modific riă şiă complet riă prină Legea nr. 399/2006,ă cuă modific rileă
şiă complet rileă ulterioare.ă Înă fondulă deă salariiă bruteă realizată suntă incluseă şiă sumeleă
reprezentândă indemniza iiă deă asigur riă socialeă deă s n tate,ă acordateă înă bazaă Ordonan eiă
deăurgen ăaăGuvernuluiănr.ă158/2005,ăaprobat ăcu modific riăşiăcomplet riăprinăLegea nr.
399/2006,ă cuă modific rileă şiă complet rileă ulterioare,ă numaiă pentruă primeleă 5ă zileă deă
incapacitateă temporar ă deă munc ă suportateă deă angajator,ă precumă şiă sumeleă reprezentândă
indemniza ii deăincapacitateătemporar ădeămunc ăcaăurmareăaăunuiăaccidentădeămunc ăsauăaă
unei boli profesionale, acordate în baza Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru
accidenteă deă munc ă şiă boliă profesionale,ă republicat ,ă cuă modific rileă ulterioare,ă numaiă
pentru primele 3 zile de incapacitate suportate de angajator.
-----------Alin. (2) al art. 9 a fost modificat de pct. 4 al art. I din ORDINUL nr. 130 din 18
februarie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 141 din 24 februarie 2011.
(3)ă Bazaă lunar ă deă calculă aă contribu ieiă pentruă concediiă şiă indemniza ii,ă pentruă
persoaneleă prev zuteă laă art.ă 5ă lit.ă a)ă dină Ordonan aă deă urgen ă aă Guvernuluiă nr.ă
158/2005,ă aprobat ă cuă modific riă şiă complet riă prină Legea nr. 399/2006,ă cuă modific rileă
şiă complet rileă ulterioare,ă oă reprezint ă fondulă deă salariiă bruteă realizată prev zută laă
alin.ă (2)ă şiă nuă poateă fiă maiă mareă decâtă produsulă dintreă num rulă asigura iloră dină lunaă
pentruă careă seă calculeaz ă contribu iaă şiă valoareaă corespunz toareă aă 12ă salariiă minimeă
bruteă peă ar .ă Prină sintagmaă "num rulă asigura iloră dină lun "ă seă în elegeă num rulă deă

persoane cu venituri care fac parte din fondul de salarii bruteăasupraăc ruiaăs-a aplicat
contribu iaăpentruăconcediiăşiăindemniza ii.
-----------Alin. (3) al art. 9 a fost modificat de pct. 4 al art. I din ORDINUL nr. 130 din 18
februarie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 141 din 24 februarie 2011.
(4)ă Înă situa iaă persoaneloră prev zuteă laă art.ă 1ă alin.ă (1)ă lit.ă Că dină Ordonan aă deă
urgen ă aă Guvernuluiă nr.ă 158/2005,ă institu iaă careă administreaz ă bugetulă asigur riloră
pentruă şomajă areă obliga iaă pl iiă contribu ieiă pentruă concediiă şiă indemniza ii,ă aplicat ă
drepturiloră reprezentândă indemniza iaă deă şomaj;ă contribu iaă seă suport ă dină bugetulă
asigur rilorăpentruăşomaj.
-----------Alin. (4) al art. 9 a fost modificat de pct. 5 al art. I din ORDINUL nr. 830 din 23
aprilie 2007, publicat in MONITORUL OFICIAL nr. 519 din 1 august 2007.
(4^1)ă Pentruă persoaneleă prev zuteă laă art.ă 5ă lit.ă b)ă dină Ordonan aă deă urgen ă aă
Guvernului nr. 158/2005,ăaprobat ăcuămodific riăşiăcomplet riăprinăLegea nr. 399/2006, cu
modific rileă şiă complet rileă ulterioare,ă bazaă lunar ă deă calculă aă contribu ieiă pentruă
concediiă şiă indemniza iiă deă asigur riă socialeă deă s n tateă oă reprezint ă totalitateaă
drepturiloră reprezentândă indemniza iiă deă şomajă şiă nuă poateă fiă maiă mareă decâtă produsulă
dintreă num rulă asigura iloră dină lunaă pentruă careă seă calculeaz ă contribu iaă şiă valoareaă
corespunz toareăaă12ăsalariiăminimeăbruteăpeă ar .
-----------Alin. (4^1) al art. 9 a fost introdus de pct. 5 al art. I din ORDINUL nr. 130 din 18
februarie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 141 din 24 februarie 2011.
(5)ăÎnăsitua iaăpersoanelorăprev zuteălaă art.ă1ăalin.ă(2)ădinăOrdonan aădeăurgen ăaă
Guvernului nr. 158/2005,ă cotaă deă contribu ieă pentruă concediiă şiă indemniza iiă seă aplic ă
asupra veniturilor supuse impozitului pe venit potrivit prevederilor Legii nr. 571/2003
privindăCodulăfiscal,ăcuămodific rileăşiăcomplet rileăulterioare,ădup ăcumăurmeaz :
-----------Partea introductiva a alin. (5) al art. 9 a fost modificata de pct. 5 al art. I din
ORDINUL nr. 830 din 23 aprilie 2007, publicat in MONITORUL OFICIAL nr. 519 din 1 august
2007.
a) asupra veniturilor din deciziile de impunere estimative/anuale eliberate de
unit ileăfiscaleăteritoriale,ăpentruăpersoaneleăprev zuteălaăart. 1 alin.ă(2)ălit.ăc)ăşiă
d)ădinăOrdonan aădeăurgen ăaăGuvernuluiănr.ă158/2005;
-----------Literaăb)ăaă alin.ă (5)ă alăart.ă9ă aăfostăabrogat ădeăpct.ă6ă ală art. I din ORDINUL nr.
130 din 18 februarie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 141 din 24 februarie 2011.
c)ă asupraă indemniza ieiă lunareă aă asociatuluiă unic,ă laă nivelulă valoriiă înscriseă înă
declara iaădeăasigur riăsociale,ăsauăasupraăvenituluiădină dividendeăestimatăaăseărealizaă
pe anul în curs, pentru persoaneleăprev zuteălaăart.ă1ăalin.ă(2)ălit.ăa)ădinăOrdonan aădeă
urgen ăaăGuvernuluiănr.ă158/2005.
d)ăasupraăveniturilorădeclarateăînăcontracteleădeăasigurareăsocial ăpentruăpersoaneleă
prev zuteălaăart.ă1ăalin.ă(2)ălit.ăe)ădinăOrdonan aădeăurgen ăaăGuvernuluiănr.ă158/2005.
-----------Litera d) a alin. (5) al art. 9 a fost introdusa de pct. 6 al art. I din ORDINUL nr.
830 din 23 aprilie 2007, publicat in MONITORUL OFICIAL nr. 519 din 1 august 2007.
(6)ă Bazaă lunar ă deă calculă aă contribu ieiă prev zut ă laă alin.ă (5)ă nuă poateă dep şiă
plafonulăaă12ăsalariiăminimeăbruteăpeă ar .
-----------Alin. (6) al art. 9 a fost introdus de pct. 7 al art. I din ORDINUL nr. 830 din 23
aprilie 2007, publicat in MONITORUL OFICIAL nr. 519 din 1 august 2007.

(7)ă Contribu iaă pentruă concediiă şiă indemniza iiă seă aplic ă şiă asupraă indemniza ieiă
pentruă incapacitateă temporar ă deă munc ă urmareă aă unuiă accidentă deă munc ă sauă boal ă
profesional ă şiă seă suport ă deă c treă angajatoră sauă dină fondulă deă asigurareă pentruă
accidenteă deă munc ă şiă boliă profesionaleă constituită înă condi iileă legii,ă dup ă caz.ă
Contribu iaă pentruă concediiă şiă indemniza iiă careă seă suport ă din fondul de asigurare
pentruă accidenteă deă munc ă şiă boliă profesionaleă seă vaă eviden iaă distinctă înă declara iaă
prev zut ălaăart.ă1ăalin.ă(1).
-----------Alin. (7) al art. 9 a fost introdus de pct. 7 al art. I din ORDINUL nr. 830 din 23
aprilie 2007, publicat in MONITORUL OFICIAL nr. 519 din 1 august 2007.
ART. 10
(1)ăTermeneleădeăplat ăaăcontribu iilorăpentruăconcediiăşiăindemniza iiăsunt:
a)ă pân ă laă dataă deă 25ă aă luniiă urm toareă celeiă pentruă careă seă datoreaz ă plata, în
cazul angajatorilor;
b)ă pân ă laă dataă deă 25ă aă luniiă urm toareă celeiă pentruă careă seă datoreaz ă plata,ă înă
cazulăinstitu ieiăcareăadministreaz ăbugetulăasigur rilorăpentruăşomaj;
c)ă pân ă laă dataă deă 25ă aă luniiă urm toareă celeiă pentruă careă seă datoreaz ă plata,ă înă
cazulăpersoanelorăprev zuteălaăart.ă1ăalin.ă(2)ădinăOrdonan aădeăurgen ăaăGuvernuluiănr.ă
158/2005.
(2)ă Pentruă neachitareaă laă termenulă deă scaden ă deă c treă angajatorii,ă asimila iiă
acestoraă şiă asigura iiă careă auă obliga iaă pl iiă contribu ieiă pentruă concediiă şiă
indemniza ii,ă aceştiaă datoreaz ă dup ă acestă termenă major riă deă întârziere,ă potrivită
prevederilorălegaleăînămaterieădeăcolectareăaăcrean elorăfiscale.
(3)ă Plataă sumeloră reprezentândă contribu iaă pentruă concediiă şiă indemniza iiă seă poateă
faceăprinăviramentăsauădirectălaăcasieriileăcaselorădeăasigur riădeăs n tate.
-----------Art. 10 a fost modificat de pct. 8 al art. I din ORDINUL nr. 830 din 23 aprilie 2007,
publicat in MONITORUL OFICIAL nr. 519 din 1 august 2007.
ART. 11
(1)ă Pentruă persoaneleă prev zuteă laă art.ă 1ă alin.ă (2)ă dină Ordonan aă deă urgen ă aă
Guvernului nr. 158/2005,ă aă c roră contribu ieă calculat ă laă venitulă estimată este mai mare,
respectivămaiămic ădecâtăcontribu iaădatorat ,ăcalculat ăînăraportăcuădeciziaădeăimpunereă
anual ,ăcaseleădeăasigur riădeăs n tateăvorăprocedaădup ăcumăurmeaz :
a)ă înă cazulă înă careă venitulă realizată esteă maiă mareă fa ă deă venitulă estimat,ă conform
decizieiă deă impunereă anualeă emiseă deă organeleă fiscale,ă sumaă realizat ă înă plusă seă vaă
distribuiăpropor ionalăpeăceleă12ăluni,ăcontribu iaărecalculându-seăînămodăcorespunz tor,ă
cuă luareaă înă considerareă aă plafonuluiă stabilită deă lege.ă Diferen aă deă contribu ieă r mas ă
deăachitatăconformădecizieiădeăimpunereăanualeăseăachit ăînătermenădeăcelămultă60ădeăzileă
deălaădataăcomunic riiădecizieiădeăimpunere,ăperioad ăpentruăcareănuăseăcalculeaz ăşiănuă
seă datoreaz ă major riă deă întârziereă potrivită reglement riloră înă materie privind
colectareaă crean eloră bugetare.ă Înă situa iaă înă careă asiguratulă aă beneficiată deă
indemniza ieă deă asigur riă socialeă deă s n tateă înă anulă financiară închis,ă cuantumulă
indemniza ieiă seă recalculeaz ,ă urmândă caă sumaă rezultat ă înă plusă s ă fieă compensat
cu
obliga iaă deă plat ă rezultat ă dină deciziaă deă impunereă anual ă sauă cuă obliga iiă deă plat ă
viitoare,ădup ăcaz;
b)ă înă cazulă înă careă venitulă realizată esteă maiă mică fa ă deă venitulă estimat,ă conformă
deciziei de impunere anuale emise de organele fiscale, contribu iaă seă recalculeaz ,ă
urmândă caă diferen aă achitat ă înă plusă deă asigurată s ă fieă compensat ă cuă obliga iileă deă
plat ă viitoare.ă Înă situa iaăînăcareăasiguratulăaă beneficiată deăindemniza ieădeă asigur riă
socialeă deă s n tateă înă anulă financiară închis,ă cuantumulă indemniza ieiă seă recalculeaz ,ă
urmândă caă indemniza iaă pl tit ă înă plusă s ă fieă compensat ă cuă diferen aă deă contribu ieă
achitat ăconformădecizieiăanticipateăsauăcuăobliga iiădeăplat ăviitoare,ădup ăcaz;
c) în cazul în care asiguratul a realizat pierdere fiscal ,ă conformă decizieiă deă
impunereă anualeă emiseă deă organeleă fiscale,ă contribu iaă achitat ă deă contribuabilă seă

restituie.ă Înă situa iaă înă careă asiguratulă aă beneficiată deă indemniza ieă deă asigur riă
socialeă deă s n tateă înă anulă financiară închis,ă contribu iaă achitat ă deă asigurată seă
compenseaz ăcuăindemniza iaădeăasigur riăsocialeădeăs n tate,ăiarăînăcazulăînăcareăr mână
diferen e,ăacesteaăseărecupereaz ăsauăseăpl tesc,ădup ăcaz.
(2)ă Laăexpirareaă termenuluiăprev zutălaăalin.ă (1)ă lit.ăa),ă pentruăsumeleădatorateăşi
r maseă neachitateă seă voră percepeă major riă deă întârziereă potrivită prevederiloră legaleă înă
materieădeăcolectareăaăcrean elorăfiscale.
-----------Art. 11 a fost modificat de pct. 9 al art. I din ORDINUL nr. 830 din 23 aprilie 2007,
publicat in MONITORUL OFICIAL nr. 519 din 1 august 2007.
SEC IUNEAăaă3-a
Stagiul de cotizare
ART. 12
(1)ă Stagiulă minimă deăcotizareăpentruă acordareaă drepturiloră prev zuteă laă art. 2 alin.
(1) lit. a)-d)ădinăOrdonan aădeăurgen ăaăGuvernuluiănr.ă158/2005,ăaprobat ăcuămodific riă
şiă complet riă prină Legea nr. 399/2006,ă cuă modific rileă şiă complet rileă ulterioare,ă esteă
deăoălun ărealizat ăînăultimeleă12ăluniăanterioareăluniiăpentruăcareăseăacord ăconcediulă
medical.ă Înă în elesulă prezenteloră norme,ă seă consider ă oă lun ă deă stagiuă deă cotizareă
realizată înă ultimeleă 12ă luniă anterioareă luniiă pentruă careă seă acord ă concediulă medicală
situa iaăînăcareăsuntărealizateăcelăpu ină22ădeăzile de stagiu de cotizare.
-----------Alin. (1) al art. 12 a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 430 din 11
mai 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 312 din 12 mai 2010.
(1^1) Stagiul minim de cotizareă seă constituieă şiă dină însumareaă perioadeloră pentruă
care s-aăachitatăcontribu iaăpentruăconcediiăşiăindemniza iiădeăc treăangajatorăsau,ădup ă
caz,ădeăc treă asigurat,ă respectivă deăc treăfondulădeăasigurareăpentruăaccidenteădeămunc ă
şiăboliăprofesionaleăsauăbugetulăasigur rilorăpentruăşomaj.
-----------Alin. (1^1) al art. 12 a fost introdus de pct. 3 al art. I din ORDINUL nr. 430 din 11
mai 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 312 din 12 mai 2010.
(2) Se asimileaz ă stagiuluiă deă cotizareă perioadeleă înă careă persoaneleă asigurateă auă
beneficiatădeăconcediuăşiăindemniza ieăpentruăcreştereaăcopiluluiăînăvârst ădeăpân ălaă2ă
aniăsau,ăînăcazulăcopiluluiăcuăhandicap,ădeăpân ălaă3ăani,ăpotrivităOrdonan eiădeăurgen ă
a Guvernului nr. 148/2005 privindă sus inereaă familieiă înă vedereaă creşteriiă copilului,ă
aprobat ă cuă modific riă şiă complet riă prină Legea nr. 7/2007,ă cuă modific rileă şiă
complet rileă ulterioare,ă respectivă perioadeleă înă careă persoaneleă asigurateă auă beneficiată
deă drepturileă prev zuteă laă art. 12 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 448/2006 privind
protec iaăşiăpromovareaădrepturilorăpersoanelorăcuăhandicap,ărepublicat ,ăcuămodific rileă
şiăcomplet rileăulterioare.
-----------Alin. (2) al art. 12 a fost modificat de pct. 4 al art. I din ORDINUL nr. 430 din 11
mai 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 312 din 12 mai 2010.
-----------Alin. (3) al art. 12 a fost abrogat de pct. 5 al art. I din ORDINUL nr. 430 din 11
mai 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 312 din 12 mai 2010.
(4)ă Seăasimileaz ă stagiuluiă deăcotizareăînăsistemulădeăasigur riă socialeă deăs n tateă
şiăperioadeleăînăcareăasiguratul:
a)ă aă beneficiată deă concediileă şiă deă indemniza iileă reglementateă deă Ordonan aă deă
urgen ăaăGuvernuluiănr.ă158/2005;
b) a beneficiat de pensie de invaliditate gradul III sau de pensie de invaliditate ca
nev z toră şiă esteă membruă ală uneiă asocia iiă familialeă sauă esteă autorizată s ă desf şoareă

activit iă independente;ă înă aceast ă situa ie,ă dovadaă seă faceă cuă adeverin ă eliberat ă deă
caseleă teritorialeă deă pensiiă şiă cuă documenteă oficialeă dină careă s ă rezulteă calitateaă deă
membruă ală uneiă asocia iiă familialeă sauă deă persoan ă autorizat ă s ă desf şoareă activit iă
independente;
c)ă aă urmată cursurileă deă ziă aleă înv
mântuluiă universitar,ă organizat potrivit legii,
peă durataă normal ă aă studiiloră respective,ă cuă condi iaă absolviriiă acestoraă cuă examenă deă
licen ăsauădeădiplom ăorganizatăînăprimaăsesiune.ăDovadaăabsolviriiăcursurilorădeăziăaleă
înv
mântuluiă universitară seă faceă cuă diplomeleă eliberateă deă institu iileă autorizate,ă înă
condi iileă legii.ă Dovadaă durateiă normaleă aă studiiloră respectiveă seă faceă cuă diplomaă deă
absolvire,ă foaiaă matricol ă sauă cuă adeverin ă eliberat ă deă institu iaă deă înv
mântă
superior.
-----------Litera c) a alin. (4) al art. 12ă aă fostă modificat ă deă pct.ă 6ă ală art. I din ORDINUL
nr. 430 din 11 mai 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 312 din 12 mai 2010.
(5)ă Perioadeleăprev zuteălaăalin.ă (4)ăseăasimileaz ăstagiuluiă deăcotizareănumaiă dac ă
în aceste perioade asiguratul nu a realizat stagii de cotizare potrivit prezentelor
norme.
ART. 13
Seă consider ă stagiuă deă cotizareă şiă situa iaă înă care,ă prină însumareaă perioadeloră ceă
constituie stagiul de cotizare din ultimele 12 luni anterioare producerii riscului
rezult ăunănum rădeă22ădeăzileădeăstagiuădeăcotizare.
Exemplul nr. 1 - Situa iaăînăcareăexist ăoălun ăintegral ădeăstagiuădeăcotizare
*T*
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
luna
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
zileălucr toareăă19ăăăă22ăăă23ăăă20ăăă23ă 22
21
22
20
23
20
21
zile de stagiu
22
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
*ST*
- lunaă1ăreprezint ăprimaălun ăanterioar ăproduceriiăriscului;
...
- lunaă 12ă reprezint ă aă 12-aă lun ă anterioar ă produceriiă riscului.ă Înă acestă cază
condi iaădeăstagiuădeăcotizareăpentruăacordareaădrepturilorăprev zuteălaăart. 2 alin. (1)
lit. a)-d)ădinăOrdonan aădeăurgen
a Guvernului nr. 158/2005 esteărealizat ,ăîntrucâtăseă
constat ăc ăexist ăoălun ăintegral ădeăstagiuădeăcotizareă(lunaăaă3-a).
Exemplul nr. 2 - Situa iaăînăcareănuăexist ăoălun ăintegral ădeăstagiuădeăcotizare
*T*
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
luna
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
zileălucr toareăă19ăăăă22ăăă23ăăă20ăăă23ăăă22ăăă21ăăă22ăăă20ăăă23ăăă20ăăă21
zile de stagiu
11
6
5
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
*ST*
Dinăcumulareaăzilelorădeăstagiuădinălunileă3,ă4ăşiă8ărezult ăunănum rădeă22ădeăzile,ă
reprezentând stagiul minim de cotizare pentru deschiderea dreptuluiă laă concediiă şiă
indemniza iiădeăasigur riăsocialeădeăs n tate,ăpotrivitălegii."
-----------Art. 13 a fost modificat de pct. 11 al art. I din ORDINUL nr. 830 din 23 aprilie
2007, publicat in MONITORUL OFICIAL nr. 519 din 1 august 2007.
ART. 14

Înăcazulăurgen elorămedico-chirurgicale, tuberculozei, bolilor infectocontagioase din
grupaă A,ă neoplaziiloră şiă SIDA,ă dreptulă laă concediuă şiă indemniza ieă pentruă incapacitateă
temporar ădeămunc ănuăeste condi ionatădeărealizareaăstagiuluiădeăcotizare.
CAP. II
Concediiăşiăindemniza iiădeăasigur riăsocialeădeăs n tate
SEC IUNEAă1
Dispozi iiăgenerale
ART. 15
Concediileă medicaleă şiă indemniza iileă deă asigur riă socialeă deă s n tate,ă la care au
dreptulăasigura ii,ăînăcondi iileăOrdonan eiădeăurgen ăaăGuvernuluiănr.ă158/2005, sunt:
a)ă concediiă medicaleă şiă indemniza iiă pentruă incapacitateă temporar ă deă munc ,ă cauzat ă
deăboliăobişnuiteăsauădeăaccidenteăîn afara muncii;
b)ă concediiă medicaleă şiă indemniza iiă pentruă prevenireaă îmboln viriloră şiă recuperareaă
capacit iiădeămunc ,ăexclusivăpentruăsitua iileărezultateă caăurmareăaăunorăaccidenteădeă
munc ăsauăboliăprofesionale;
c)ăconcediiămedicaleăşiăindemniza iiăpentruămaternitate;
d)ăconcediiămedicaleăşiăindemniza iiăpentruăîngrijireaăcopiluluiăbolnav;
e)ăconcediiămedicaleăşiăindemniza iiădeăriscămaternal.
ART. 16
(1)ă Asigura iiă beneficiaz ă deă concediiă şiă indemniza ii,ă înă bazaă certificatului
medicalăeliberatădeămediculăcurant,ăconformăreglement rilorăînăvigoare.
(2)ă Mediculă curant,ă prină reprezentantulă s uă legal,ă încheieă oă conven ieă privindă
eliberareaăcertificatelorădeăconcediiămedicaleăcuăcasaădeăasigur riădeăs n tate,ăalăc reiă
model este prezentat în anexa nr. 10.
(3)ă Conven iaă prev zut ă laă alin.ă (2)ă seă încheieă cuă oă singur ă cas ă deă asigur riă deă
s n tate,ă respectivă cuă ceaă înă aă c reiă raz ă administrativ-teritorial ă îşiă areă sediulă
unitateaă sanitar ,ă sauă cuă Casaă Asigur riloră deă S n tateă aă Ap r rii,ă Ordiniiă Publice,ă
Siguran eiă Na ionaleă şiă Autorit iiă Judec toreşti,ă respectivă Casaă Asigur riloră deă
S n tateăaăMinisteruluiăTransporturilor,ăConstruc iilorăşiăTurismului,ădup ăcaz.
ART. 17
(1) Certificatele de concediu medical se completeaz ăşiăseăelibereaz ălaădataălaăcareă
seă acord ă consulta iaă medical ,ă stabilindu-seă num rulă necesară deă zileă deă concediuă
medical.
(2)ă Dataă deă laă careă începeă valabilitateaă concediuluiă medicală poateă fiă ulterioar ă
dateiăacord riiănumaiăînăcazulăcertificatelor de concediu medical "în continuare".
(2^1)ă Pentruă certificateleă medicaleă «înă continuare»,ă dataă acord riiă nuă poateă fiă maiă
mareă decâtă dataă laă careă seă termin ă valabilitateaă certificateloră deă concediuă medicală
acordateăanteriorăpentruăaceeaşiăafec iune.
-----------Alin. (2^1) al art. 17 a fost introdus de pct. 7 al art. I din ORDINUL nr. 430 din 11
mai 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 312 din 12 mai 2010.
(3)ă Înă situa iaă imposibilit iiă prezent riiă asiguratuluiă laă medică seă potă acordaă
certificate de concediu medical cu retroactivitate de 24 de ore numai în cazul
certificatelorădeăconcediuămedicală«ini ial».
-----------Alin. (3) al art. 17 a fost modificat de pct. 8 al art. I din ORDINUL nr. 430 din 11
mai 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 312 din 12 mai 2010.
(4)ă Certificateleă deă concediuă medicală seă potă eliberaă şiă laă oă dat ă ulterioar ,ă numaiă
pentru luna în cursăsauălunaăanterioar ,ăpentruăurm toareleăsitua ii:
------------

Partea introductiva a alin. (4) al art. 17 a fost modificata de pct. 12 al art. I din
ORDINUL nr. 830 din 23 aprilie 2007, publicat in MONITORUL OFICIAL nr. 519 din 1 august
2007.
a)ăînăcazădeăsarcin ăşiăl uzieă(numaiăconcediuămedicalăpentruămaternitate);
b) pentru perioada de internare în spital;
c)ăpentruăaparatăgipsat,ănumaiădeăc treămediculăortoped/chirurg;
d)ă situa iiă pentruă careă esteă necesară avizulă mediculuiă expertă ală asigur riloră socialeă
peste 90 de zile.
e)ăînăcazădeăcarantin .
-----------Litera e) a alin. (4) al art. 17 a fost introdusa de pct. 13 al art. I din ORDINUL
nr. 830 din 23 aprilie 2007, publicat in MONITORUL OFICIAL nr. 519 din 1 august 2007.
(5)ă Pentruă persoaneleă careă intr ă înă câmpulă personală deă aplicareă aă Ordinului
preşedinteluiă Caseiă Na ionaleă deă Asigur riă deă S n tateă nr.ă 592/2008 pentru aprobarea
Normeloră metodologiceă privindă utilizareaă înă cadrulă sistemuluiă deă asigur riă socialeă deă
s n tateă dină Româniaă aă formulareloră emiseă înă aplicareaă Regulamentuluiă (CEE)ă nr.ă 1.408/71ă
al Consiliului privind aplicarea regimurilor de securitate social ă înă raportă cuă
lucr toriiă salaria i,ă cuă lucr toriiă independen iă şiă cuă familiileă acestoraă careă seă
deplaseaz ă înă cadrulă Comunit ii,ă precumă şiă aă Regulamentuluiă (CEE)ă nr.ă 574/72ă deă
stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 1.408/71, cu modific rileă şiă
complet rileă ulterioare,ă caseleă deă asigur riă deă s n tateă potă eliberaă certificateleă deă
incapacitateă deă munc ă laă oă dat ă ulterioar ,ă dară nuă maiă târziuă deă 30ă zileă deă laă dataă laă
care a fost primit raportul medical întocmit corect.
-----------Alin. (5) al art. 17 a fost introdus de pct. 9 al art. I din ORDINUL nr. 430 din 11
mai 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 312 din 12 mai 2010.
ART. 18
(1)ă Mediculă curantă dină spitală elibereaz ă certificateleă deă concediu medical numai la
externarea pacientului.
(2)ă Facă excep ieă deă laă prevederileă alin.ă (1)ă situa iileă înă careă durataă intern riiă
cuprindeăperioadeădinădou ăsauămaiămulteăluniăcalendaristice,ăcazăînăcareămediculăcurantă
va acorda lunar certificatul de concediu medical.
-----------Alin. (2) al art. 18 a fost modificat de pct. 10 al art. I din ORDINUL nr. 430 din 11
mai 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 312 din 12 mai 2010.
ART. 18^1
(1)ă Laă externareaă pacientuluiă dină spital,ă mediculă curantă elibereaz ă certificatulă deă
concediuă medicală înă condi iileă art.ă 18,ă cuă înscriereaă coduluiă deă indemniza ieă
corespunz tor,ăcuăexcep iaăcoduluiădeăindemniza ieădeăurgen ă(06).
(2)ăPentruăsitua iileăînăcareăcertificatulămedicalăacordatăpentruăperioadaăintern riiă
înăspitalăareă înscrisăcodulă deăindemniza ieă deăurgen ă (06),ă esteăobligatorieăeliberareaă
unuiănouăcertificatămedicalăpentruăperioadaăacordat ălaăexternare.
-----------Art. 18^1 a fost modificat de pct. 11 al art. I din ORDINUL nr. 430 din 11 mai 2010,
publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 312 din 12 mai 2010.
ART. 19
Laăcameraădeăgard ăaăspitaluluiăseăpotăeliberaăcertificateădeăconcediuămedicalăînăcaz
deăurgen eămedico-chirurgicaleăneinternate,ănumaiădeăc treămediciiădeăspecialitate.
ART. 20
Înă situa iaă înă careă certificatulă deă concediuă medicală seă elibereaz ă înă dataă deă 1ă aă
luniiă cuă durat ă deă 31ă deă zile,ă mediculă curantă poateă eliberaă certificatul de concediu
medical pentru perioada 1-31 a lunii respective.

ART. 21
Mediciiăsuntăobliga iăs ăîndrumeăpacien iiăc treăunitateaăsanitar ălaăcareătrebuieăs ă
seă adresezeă aceştiaă înă vedereaă ob ineriiă înă continuareă aă asisten eiă medicaleă şiă aă
certificatelor de concediu medical.
ART. 22
Oriceă prelungireă aă unuiă concediuă medicală seă efectueaz ă peă ună nouă certificată deă
concediu medical.
ART. 23
Certificateleă deă concediuă medicală completateă cuă codurileă deă indemniza ieă 02,ă 03,ă 04ă
şiă 10,ă prev zute pe formularul de certificat de concediu medical, ca urmare a unui
accidentă deă munc ,ă cuă avizulă inspectoratuluiă teritorială deă munc /avizulă direc ieiă deă
s n tateă public ,ă precumă şiă celeă cuă codulă deă indemniza ieă 11ă seă depună directă laă caseleă
teritoriale de pensii.
SEC IUNEAăaă2-a
Concediulă şiă indemniza iaă pentruă incapacitateă temporar ă deă munc ,ă cauzat ă deă boliă
obişnuiteăsauădeăaccidenteăînăafaraămuncii
ART. 24
(1)ă Concediileămedicaleă pentruăincapacitateă temporar ă deămunc ă seăacord ăpeăoă durat ă
deăcelămultă183ădeăzileăînăintervalădeăunăan,ăsocotiteădeălaăprimaăziădeăîmboln vire.
(2) Începând cu a 91-aă zi,ă concediulă medicală seă poateă prelungiă pân ă laă 183ă deă zile,ă
cuăavizulămediculuiăexpertăalăasigur rilorăsociale.
-----------Alin. (2) al art. 24 a fost modificat de pct. 15 al art. I din ORDINUL nr. 830 din 23
aprilie 2007, publicat in MONITORUL OFICIAL nr. 519 din 1 august 2007.
(3)ăDurataădeăacordareăaăconcediuluiăşiăaăindemniza ieiăpentruăincapacitateătemporar ă
deămunc ăesteămaiămareăînăcazulăunorăboliăspecialeăşiăseădiferen iaz ădup ăcumăurmeaz :
a) un an,ă înă intervalulă ultimiloră 2ă ani,ă pentruă tuberculoz ă pulmonar ă şiă uneleă boliă
cardiovasculare,ă stabiliteă deă Casaă Na ional ă deă Asigur riă deă S n tate,ă denumit ă înă
continuareăCNAS,ăcuăacordulăMinisteruluiăS n t ii;
b)ăunăan,ă cuădreptă deăprelungireăpân ă laăunăanăşiă6ă luniă deăc treă mediculă expertăală
asigur riloră sociale,ă înă intervalulă ultimiloră 2ă ani,ă pentruă tuberculoz ă meningeal ,ă
peritoneal ă şiă urogenital ,ă inclusivă aă glandeloră suprarenale,ă pentruă SIDAă şiă neoplazii,ă
înăfunc ieădeăstadiulăbolii;
c) un ană şiă 6ă luni,ă înă intervalulă ultimiloră 2ă ani,ă pentruă tuberculoz ă pulmonar ă
operat ăşiăosteoarticular ;
d)ă 6ă luni,ă cuă posibilitateaă deă prelungireă pân ă laă maximumă ună an,ă înă intervalulă
ultimiloră 2ă ani,ă pentruă alteă formeă deă tuberculoz ă extrapulmonar ,ă cuă avizul medicului
expertăalăasigur rilorăsociale.
(4)ă Pentruă ob inereaă avizeloră prev zuteă laă alin.ă (2)ă şiă (3),ă mediculă curantă vaă
întocmi un referat medical conform modelului prezentat în anexa nr. 8; referatul medical
se va transmite la cabinetul de expertiz ă medical ă şiă recuperareă aă capacit iiă deă munc ă
dinăaăc ruiăraz ăteritorial ăîşiăareădomiciliulăasiguratul.
ART. 24^1
(1)ă Prevederileă art.ă24ănuăsuntăaplicabileă persoaneloră careăintr ă înăcâmpulă personală
de aplicare a Ordinuluiă preşedinteluiă Caseiă Na ionaleă deă Asigur riă deă S n tateă nr.ă
592/2008,ăcuămodific rileăşiăcomplet rileăulterioare.
(2)ă Durataădeăacordareă aă concediuluiă şiăaă indemniza ieiă pentruăincapacitateă deămunc ă
esteăceaătransmis ădeăinstitu iaădeălaăloculădeăşedere.
-----------Art. 24^1 a fost introdus de pct. 12 al art. I din ORDINUL nr. 430 din 11 mai 2010,
publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 312 din 12 mai 2010.
ART. 25

(1) Medicii de familie au dreptul de a elibera certificate de concediu medical pentru
incapacitateătemporar ădeămunc ăcuădurataădeăcelămultă10ăzileăcalendaristice,ăînăunaăsauă
mai multe etape.
(2)ă Înă cazulă men ineriiă incapacit iiă temporareă deă munc ă pentruă aceeaşiă afec iune,ă
concediul medicală seă poateă prelungiă deă c treă mediculă curantă dină ambulatoriulă deă
specialitate sau spital, în caz de internare, în etape succesive de maximum 30 de zile
calendaristice,ă pân ă laă 90ă deă zileă calendaristiceă înă decursulă unuiă an,ă socotită deă laă
prima zi de îmboln vire.
(3)ă Durataă cumulat ă aă concediiloră medicaleă acordateă deă mediculă deă familieă pentruă ună
asiguratăpentruăincapacitateătemporar ădeămunc ănuăpoateădep şiă30ădeăzileăcalendaristiceă
înăultimulăan,ăsocotiteădeălaăprimaăziădeăîmboln vire,ăindiferentăde cauzaăacesteia.ăDup ă
totalizareaăaă30ădeăzileăcalendaristiceăacordateădeăc treă mediculădeăfamilie,ăeliberareaă
certificateloră deă concediuă medicală seă vaă faceă numaiă deă c treă mediculă curantă dină
ambulatoriul de specialitate sau spital, în caz de internare, cu încadrarea în duratele
maximeăprev zuteădeălege.
-----------Art. 25 a fost modificat de pct. 13 al art. I din ORDINUL nr. 430 din 11 mai 2010,
publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 312 din 12 mai 2010.
ART. 26
Asigura iiă careă prezint ă uneleă dintreă bolileă cardiovasculareă men ionateă înă anexaă nr.ă
7ăbeneficiaz ădeăconcediuămedicalăpân ălaădurataămaxim ăprev zut ădeălege.
ART. 27
Asigura iiă bolnaviă deă SIDAă sauă neoplaziiă deă oriceă tip,ă înă func ieă deă stadiulă bolii,
beneficiaz ădeăconcediuămedicalăpân ălaădurateleămaximeăprev zuteădeălege.
ART. 28
Asigura iiă bolnaviă deă tuberculoz ă pulmonar ă sauă extrapulmonar ă beneficiaz ă deă
concediuămedicalăpân ălaădurateleămaximeăprev zuteădeălege.
ART. 29
Înă situa iileă prev zuteă laă art.ă 26,ă 27ă şiă 28,ă certificateleă deă concediuă medicală seă
elibereaz ă pentruă perioadeă deă maximumă 30ă deă zileă calendaristiceă numaiă deă mediculă curantă
dinăunit ileăsanitareăcareăacord ăasisten ămedical ăînăspecialit ileărespective.
ART. 30
(1)ă Certificateleă deă concediuă medicală pentruă durataă intern riiă seă acord ă deă mediculă
curantădinăspitalăcareăaăîngrijităşiăexternatăpacientul.
(2)ă Înă situa iaă înă careă durataă intern riiă cuprindeă perioadeă dină dou ă sauă maiă multeă
luni calendaristice, medicul curant va acorda lunar certificatul de concediu medical.
-----------Alin. (2) al art. 30 a fost modificat de pct. 14 al art. I din ORDINUL nr. 430 din 11
mai 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 312 din 12 mai 2010.
(3) La externarea din spital se poate acorda un concediu medical de la 1 la 7 zile
calendaristice, iar în cazuri speciale, cu aprobarea medicului-şefă deă sec ie,ă pân ă laă
maximum 21 de zile calendaristice.
(4)ă Dup ă expirareaă concediuluiă medicală acordată laă ieşireaă dină spital,ă înă cazulă înă
careăstareaăs n t iiăpacientuluiănuăpermiteăreluareaăactivit ii,ămediculădeăfamilie,ăpeă
baza scrisorii medicale eliberate de medicul curant din spital, poate prelungi concediul
medicală cuă maximumă 7ă zileă calendaristiceă pentruă aceeaşiă afec iune,ă urmândă ca,ă înă cazulă
men ineriiă incapacit iiă temporareă deă munc ,ă s ă trimit ă pacientulă laă mediculă dină
ambulatoriul de specialitate.
(5)ăMediciiăcuran iădinăunit ileăsanitareăcuăpaturi,ăcareăîngrijescăpacien iăcuăTBC,ă
SIDA,ă neoplazii,ă elibereaz ă certificateleă deă concediuă medicală peă durataă intern riiă
asigura ilor,ă iară laă externareă potă acordaă concediuă medicală pân ă laă 30ă deă zileă
calendaristice.ăÎnăcazulăpacien ilorăcuăTBCămediciiăauăobliga iaăs ăîndrumeăpacientulălaă
cabinetulădeăpneumologieălaăcareăvaăfiăluatăînăeviden .
(6)ă Pacien iiă interna iă înă spital,ă careă auă beneficiată înă ultimeleă 12ă luniă deă 90ă deă
zile, cumulat,ă deă concediuă medicală pentruă incapacitateă temporar ă deă munc ,ă socotiteă dină

primaăziădeăîmboln vire,ăvorăfiătrimişiălaăcabineteleădeăexpertiz ămedical ăaăcapacit iiă
deă munc ă înă aă c roră raz ă teritorial ă esteă situată spitalulă respectiv.ă Înă cazulă înă care
pacien iiă nuă seă potă deplasa,ă seă voră trimiteă foileă deă observa ie,ă rezultateleă
investiga iiloră şiă referatulă medical,ă înă vedereaă aviz riiă prelungiriiă concediuluiă
medical.
ART. 31
Înă cază deă urgen eă medico-chirurgicale, pentru care gradul de severitate al bolii nu
impuneă internareaă înă spital,ă concediulă medicală seă acord ă deă mediculă careă aă asistată
urgen aă(medicădeăfamilie,ămedicădinăambulatoriulădeăspecialitate,ădeălaăcameraădeăgard ,ă
structuriă deă primireă urgen e,ă ambulan ,ă centruă deă permanen ),ă pentru oă perioad ă deă
maximumă 5ă zileă calendaristice.ă Dac ă incapacitateaă temporar ă deă munc ă seă men ine,ă
concediulămedicalăpoateăfiăprelungitădeămediculăcurant,ăpentruăaceeaşiăafec iune,ădarănuă
pentruă codă deă indemniza ieă deă urgen ă (06),ă înă condi iileă şiă peă duratele stabilite de
lege.
-----------Art. 31 a fost modificat de pct. 16 al art. I din ORDINUL nr. 830 din 23 aprilie
2007, publicat in MONITORUL OFICIAL nr. 519 din 1 august 2007.
ART. 32
Persoanele asigurate aflateă înă incapacitateă temporar ă deă munc ,ă careă auă urmată ună
tratamentăînăstr in tateăpentruăafec iuniăcareănuăpotăfiătratateăînă ar ,ăbeneficiaz ădeă
concediuămedicalăacordatăînăcondi iileăşiăpeădurateleăprev zuteădeălege;ăcertificateleădeă
concediu medical se elibereaz ă deă mediculă curant,ă cuă avizulă direc iiloră deă s n tateă
public ,ăînăbazaăactelorădoveditoareătraduseăşiăautentificate,ălaăoădat ăulterioar ,ădară
nuămaiătârziuădeă15ăzileădeălaădataăreveniriiăînă ar .
ART. 33
Asigura iiă careă îşiă pierdă capacitateaă deă munc ă înă timpă ceă seă afl ă înă alt ă ar ă înă
interes de serviciu sau în interes personal primesc certificate de concediu medical de la
mediculă curant,ă cuă avizulă direc iiloră deă s n tateă public ,ă înă bazaă acteloră doveditoareă
traduseă şiă autentificate,ă înă condi iileă şiă peă durateleă prev zuteă deă lege.ă Acesteă
certificateă deă concediuă medicală seă potă eliberaă retroactivă deă c treă mediciiă curan i,ă înă
termenă deă maximumă 5ă zileă deă laă dataă ob ineriiă avizuluiă deă laă direc iileă deă s n tateă
public .
ART. 33^1
Prevederileă art.ă 32ă şiă 33ă nuă suntă aplicabileă persoaneloră careă intr ă înă câmpulă
personal de aplicare a Ordinuluiă preşedinteluiă Caseiă Na ionaleă deă Asigur riă deă S n tateă
nr. 592/2008,ăcuămodific rileăşiăcomplet rileăulterioare.
-----------Art. 33^1 a fost introdus de pct. 15 al art. I din ORDINUL nr. 430 din 11 mai 2010,
publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 312 din 12 mai 2010.
ART. 34
Cuantumulă brută lunară ală indemniza ieiă pentruă incapacitateă temporar ă deă munc ă seă
determin ăconformăart.ă17ădinăOrdonan aădeăurgen ăaăGuvernuluiănr.ă158/2005.
ART. 35
(1)ă Indemniza iaă pentruă incapacitateă temporar ă deă munc ă seă suport ,ă potrivită art. 12
dină Ordonan aă deă urgen ă aă Guvernuluiă nr.ă 158/2005,ă deă c treă angajatoră sauă dină bugetulă
Fonduluiă na ională unică deă asigur riă socialeă deă s n tateă (FNUASS),ă pentruă zileleă
lucr toareă dină durateleă exprimateă înă zileă calendaristiceă deă incapacitateă temporar ă deă
munc ,ăsocotiteădinăprimaăziădeăincapacitate.
Exemplu - Situa iaă înă careă concediulă medicală esteă acordată pentruă perioadaă 1-12
ianuarie 2007
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X - zile suportate de angajator,
Y - zile suportate din bugetul FNUASS.
*ST*
Înăacestăcazăangajatorulăsuport ăindemniza iaădeăasigur riăsocialeădeăs n tateăpentruă
3ă zileă lucr toare,ă avândă înă vedereă c ă 1ă şiă 2ă ianuarieă suntă zileă deă s rb toareă declarateă
nelucr toare.
(2)ă Num rulă deă zileă ceă urmeaz ă aă fiă pl titeă nuă vaă cuprindeă zileleă deă s rb toareă
declarateă nelucr toare,ă potrivită prevederiloră legaleă înă vigoare,ă şi/sauă zileleă
nelucr toareăstabiliteăprin programulădeălucru,ăpotrivităcontractelorăcolectiveădeămunc .
-----------Art. 35 a fost modificat de pct. 17 al art. I din ORDINUL nr. 830 din 23 aprilie
2007, publicat in MONITORUL OFICIAL nr. 519 din 1 august 2007.
ART. 36
Pentruă plataă indemniza iiloră pentruă incapacitateă temporar ă deă munc ,ă aferenteă
concediilor medicale acordate cu întrerupere între ele, acestea se iau în considerare
separat,ă durataă loră nuă seă cumuleaz ,ă iară plataă seă suport ă conformă art.ă 12ă dină Ordonan aă
deăurgen ăaăGuvernuluiănr.ă158/2005.
ART. 37
(1)ăÎnăsitua iaăînăcareăunuiăasiguratăiăseăacord ăînăaceeaşiălun ădou ăsauămaiămulteă
concediiă medicaleă pentruă afec iuniă diferite,ă f r ă întrerupereă întreă ele, indemniza iaă
pentruăincapacitateătemporar ădeămunc ăseăcalculeaz ăşiăseăpl teşteăseparat,ăiarăplataăseă
suport ăconformăart.ă12ădinăOrdonan aădeăurgen ăaăGuvernuluiănr.ă158/2005.
(2)ă Înă situa iaă înă careă unuiă asigurată iă seă acord ă dou ă sauă maiă multeă concediiă
medicaleă pentruă aceeaşiă afec iune,ă f r ă întrerupereă întreă ele,ă durataă loră seă cumuleaz ,ă
iarăplataăseăsuport ăconformă art.ă12ădinăOrdonan aădeăurgen ăaăGuvernuluiănr.ă158/2005.
În aceast ăsitua ie,ălaăcalcululăindemniza iilorăpentruăcertificateleădeăconcediuămedicală
înă continuareă seă men ineă bazaă deă calculă determinat ă pentruă certificatulă deă concediuă
medicalăini ial.
-----------Alin. (2) al art. 37 a fost modificat de pct. 18 al art. I din ORDINUL nr. 830 din 23
aprilie 2007, publicat in MONITORUL OFICIAL nr. 519 din 1 august 2007.
(3)ăÎnăsitua iaăînăcareăunuiăasiguratăiăseăacord ăînăaceeaşiălun ădou ăcertificateădeă
concediu medical, care se suprapună pentruă oă anumit ă perioad ,ă indemniza iaă seă calculeaz ă
dup ăcumăurmeaz :
a)ă pentruă primulă certificată deă concediuă medical,ă indemniza iaă seă vaă calculaă numaiă
pentruă zileleă cuprinseă întreă dataă începeriiă valabilit iiă acestuiaă şiă dataă începeriiă
valabilit ii celui de-ală doileaă certificată medical,ă iară pentruă zileleă r maseă pesteă careă
se suprapune perioada celui de-al doilea certificat medical se va înscrie în rubrica
«Observa ii»ă aă certificatuluiă deă concediuă medicală «Suprapunereă cuă CMă seriaă .....nr.ă
..............»;
b)ăpentruăalădoileaăcertificatămedical,ăaă c ruiă începereăseăsuprapuneă pesteăperioadaă
deă valabilitateă aă primuluiă certificată medical,ă indemniza iaă seă calculeaz ă înă modă
corespunz tor,ăpentruătoateăzileleăcuprinseăînăperioadaădeăvalabilitateăaăacestuia.
-----------Alin. (3) al art. 37 a fost introdus de pct. 16 al art. I din ORDINUL nr. 430 din 11
mai 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 312 din 12 mai 2010.
(4)ă Înă situa iaă înă careă unuiă asigurată iă seă acord ă certificată deă concediuă medicală
pentruă oă anumit ă perioad ,ă iară asiguratulă doreşteă s ă îşiă reiaă activitateaă profesional ă
înainte de expirarea perioadei de valabilitate a certificatului de concediu medical, este
obligatorieămodificareaăacestuia,ăînămodăcorespunz tor,ădeăc treămediculăprescriptor.
-----------Alin. (4) al art. 37 a fost introdus de pct. 16 al art. I din ORDINUL nr. 430 din 11
mai 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 312 din 12 mai 2010.

ART. 38
(1)ă Pl titoriiă deă indemniza iiă deă asigur riă socialeă deă s n tateă auă obliga iaă s ă
eliberezeăasiguratuluiăadeverin eădinăcareăs ărezulteănum rulădeăzileădeăconcediuămedicală
pentru incapacitate temporar ă deă munc ă avuteă înă ultimeleă 12ă luni,ă înă vedereaă acord riiă
certificatelor de concediu medical.
(2)ă Pentruă aă beneficiaă deă certificateă deă concediuă medical,ă persoaneleă prev zuteă laă
art.ă 5ă auă obliga iaă deă aă solicitaă adeverin aă prev zut ă laă alin.ă (1)ă deă la casele de
asigur riădeăs n tateălaăcareăaceştiaăauădepusădeclara iaădeăasigurareăpentruăconcediiăşiă
indemniza ii.
-----------Art. 38 a fost modificat de pct. 17 al art. I din ORDINUL nr. 430 din 11 mai 2010,
publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 312 din 12 mai 2010.
SEC IUNEAăaă3-a
Concediileă şiă indemniza iileă pentruă prevenireaă îmboln viriloră şiă recuperareaă
capacit iiădeămunc
ART. 39
Înă scopulă preveniriiă îmboln viriloră şiă recuper riiă capacit iiă deă munc ,ă asigura iiă
pot beneficia de:
a)ăindemniza ieăpentruăreducereaătimpuluiădeămunc ;
b)ăconcediuăşiăindemniza ieăpentruăcarantin ;
c) tratament balnear, în conformitate cu programul individual de recuperare.
ART. 40
(1)ă Indemniza iaă pentruă reducereaă timpuluiă deă munc ă cuă oă p trimeă dină durataă normal ă
seăacord ăasigura ilorăprev zu iălaăart.ă1ăalin.ă(1)ălit.ăAăşiăBădinăOrdonan aădeăurgen ă
a Guvernului nr. 158/2005,ă care,ă dină motiveă deă s n tate,ă nuă maiă potă realiza durata
normal ă deă munc ,ă şiă seă acord ,ă laă propunereaă mediculuiă curant,ă cuă avizulă mediculuiă
expertăalăasigur rilorăsociale,ăpentruăcelămultă90ădeăzileăînăultimeleă12ăluniăanterioareă
primei zile de concediu, în una sau mai multe etape.
(2) Certificateleădeăconcediuămedicalăpentruăreducereaătimpuluiădeămunc ăcuăoăp trimeă
dină durataă normal ă deă lucruă seă elibereaz ă deă mediculă curantă careă aă propusă aceast ă
reducere pentru cel mult 30 de zile calendaristice, cu avizul medicului expert al
asigur rilorăsociale,ăpân ălaădurataămaxim ăprev zut ădeălege.
(3)ă Cuantumulă brută lunară ală indemniza ieiă pentruă reducereaă timpuluiă deă munc ă seă
determin ăconformăart.ă19ăalin.ă(3)ădinăOrdonan aădeăurgen ăaăGuvernuluiănr.ă158/2005.
(4) Indemniza iaă pentruă reducereaă timpuluiă deă munc ă seă suport ă integrală dină bugetulă
Fonduluiăna ionalăunicădeăasigur riăsocialeădeăs n tate.
(5)ă Pentruă ob inereaă avizuluiă prev zută laă alin.ă (1)ă seă vaă respectaă proceduraă
instituit ălaăart.ă24ăalin.ă(4).
ART. 41
(1)ă Concediulă şiă indemniza iaă pentruă carantin ă seă acord ă asigura iloră c roraă liă seă
interziceă continuareaă activit iiă dină cauzaă uneiă boliă contagioase,ă peă durataă stabilit ă
prinăcertificatulăeliberatădeădirec iaădeăs n tateăpublic .
(2)ăCertificatulădeăconcediuămedicalăpentruăcarantin ăseăelibereaz ădeămediculăcurantă
asigura iloră c roraă liă seă interziceă continuareaă activit iiă dină cauzaă uneiă boliă
contagioase,ăpeădurataăstabilit ăînăcertificatulăeliberatădeăorganeleădeăspecialitateăale
direc iilorădeăs n tateăpublic .ăDac ădurataăperioadeiădeăcarantin ăstabilit ădeăorganeleă
deăspecialitateăaleădirec iiloră deăs n tateăpublic ă dep şeşteă 90ădeăzileănuăesteă necesară
avizulămediculuiăexpertăalăasigur rilorăsociale.
(3) Cuantumul brut lunară ală indemniza ieiă pentruă carantin ă seă determin ă conformă art.
20ăalin.ă(2)ădinăOrdonan aădeăurgen ăaăGuvernuluiănr.ă158/2005.
(4)ă Indemniza iaă pentruă carantin ă seă suport ă integrală dină bugetulă Fonduluiă na ională
unic deăasigur riăsocialeădeăs n tate.
ART. 42

(1)ăAsigura iiăafla iăînăincapacitateătemporar ădeămunc ăpeăoăperioad ămaiămareădeă90ă
deă zileă consecutiveă beneficiaz ă deă tratamentă balneară şiă deă recuperareă medical ,ă peă bazaă
prescrip iiloră medicale,ă cuă sauă f r ă contribu ieă personal ,ă înă condi iileă prev zuteă înă
contractul-cadruăprivindăcondi iileăacord riiăasisten eiămedicaleăînăcadrulăsistemuluiădeă
asigur riăsocialeădeăs n tate.
(2)ă Tratamentulă balneară şiă deă recuperareă medical ă seă desf şoar ă înă conformitate cu
prevederile programului individual de recuperare întocmit de medicul curant, cu avizul
obligatoriuăalămediculuiăexpertăalăasigur rilorăsociale,ăînăfunc ieădeănatura,ăstadiulăşiă
prognosticulă bolii,ă structurată peă etape.ă Înă func ieă deă tipulă afec iuniiă şi de natura
tratamentului, durata tratamentului balnear este de 15-21ă deă zileă şiă seă stabileşteă deă
mediculăexpertăalăasigur rilorăsociale,ălaăpropunereaămediculuiăcurant.
(3)ă Programulă individuală deă recuperareă esteă obligatoriuă şiă seă realizeaz ă înă unit i
sanitareă specializateă aflateă înă rela ieă contractual ă cuă caseleă deă asigur riă deă s n tate.ă
Dup ăfiecareăetap ăprev zut ăînăprogramulăindividualădeărecuperareăasigura iiăsuntăsupuşiă
reexamin riiă medicale.ă Înă func ieă deă rezultateleă acesteiaă mediculă expertă al asigur riloră
sociale,ă dup ă caz,ă actualizeaz ă programulă individuală deă recuperare,ă recomand ă reluareaă
activit iiăprofesionaleăsauăpropuneăpensionareaădeăinvaliditate.
(4)ă Plataă indemniza iiloră nuă seă cuvineă peă perioadeleă înă careă asiguratul,ă dină motiveă
imputabileă lui,ă nuă îşiă îndeplineşteă obliga iaă deă aă urmaă şiă deă aă respectaă programulă
individual de recuperare.
(5)ă Tratamentulă balneară şiă deă recuperareă medical ă aă capacit iiă deă munc ă seă suport ă
dină bugetulă Fonduluiă na ională unică deă asigur riă socialeă deă s n tateă înă condi iileă
prev zuteă deă contractul-cadruă privindă condi iileă acord riiă asisten eiă medicaleă înă cadrulă
sistemuluiă deă asigur riă socialeă deă s n tateă şiă deă normeleă metodologiceă deă aplicareă aă
acestuia.
(6)ă Beneficiaz ă concomitentă deă presta iiă pentruă acelaşiă riscă asigurată numaiă
asigura iiăafla iăînăincapacitateătemporar ădeămunc ăpeăoădurat ămaiămareădeă90ădeăzile,ă
careăurmeaz ătratamentăbalnear.
(7)ă Pentruă ob inereaă avizuluiă prev zută laă alin.ă (2)ă seă vaă respectaă proceduraă
instituit ălaăart.ă24ăalin. (4).
SEC IUNEAăaă4-a
Concediulăşiăindemniza iaădeămaternitate
ART. 43
(1)ăAsigurateleăauădreptulălaăconcediiăpentruăsarcin ăşiăl uzieăpeăoăperioad ădeă126ă
deă zileă calendaristice,ă perioad ă înă careă beneficiaz ă deă indemniza ieă deă maternitate.
Concediulă pentruă sarcin ă seă acord ă peă oă perioad ă deă 63ă deă zileă înainteă deă naştere,ă iară
concediulă pentruă l uzieă peă oă perioad ă deă 63ă deă zileă dup ă naştere.ă Concediileă pentruă
sarcin ă şiă l uzieă seă potă compensaă întreă ele,ă înă func ieă deă recomandareaă mediculuiă şiă deă
op iuneaă persoaneiă beneficiare,ă înă aşaă felă încâtă durataă minim ă obligatorieă aă concediuluiă
deăl uzieăs ăfieădeă42ădeăzileăcalendaristice.
(2)ăDeădrepturileăprev zuteălaăalin.ă(1)ăbeneficiaz ăşiăfemeileăcareănuăseămaiăafl ,ă
din motive neimputabileă lor,ă înă unaă dintreă situa iileă prev zuteă laă art. 1 alin. (1) din
Ordonan aădeăurgen ăaăGuvernuluiănr.ă158/2005,ădac ănascăînătermenădeă9ăluniădeălaădataă
pierderiiăcalit iiă deăasigurat.ăFaptulăc ăpierdereaăcalit iiădeăasigurat nu s-a produs
dină motiveă imputabileă persoaneiă înă cauz ă seă dovedeşteă cuă acteă oficialeă eliberateă deă
angajatoriăsauădeăasimila iiăacestora.
(3)ăÎnăsitua iaăprev zut ălaăalin.ă(2),ăbazaădeăcalculăaăindemniza ieiădeămaternitateă
se constituie din media veniturilorălunareăpeăbazaăc roraăs-aăcalculatăcontribu iaăpentruă
concediiă şiă indemniza ii,ă dină ultimeleă 6ă luniă anterioareă dateiă pierderiiă calit iiă deă
asigurat, cu respectarea prevederilor art.ă 10ă dină Ordonan aă deă urgen ă a Guvernului nr.
158/2005.
(4)ă Persoaneleă cuă handicapă asigurateă beneficiaz ,ă laă cerere,ă deă concediuă pentruă
sarcin ,ăîncepândăcuălunaăaă6-aădeăsarcin .

(5)ă Înă situa iaă copiluluiă n scută mortă sauă înă situa iaă înă careă acestaă moareă înă
perioada concediuluiă deă l uzie,ă indemniza iaă deă maternitateă seă acord ă peă toat ă durataă
acestuia.
ART. 44
Concediulă medicală pentruă maternitateă seă acord ă numaiă pentruă sarcin ă şiă nuă pentruă
afec iunileăcareăpotăinterveniăpeăparcursulăsarcinii,ăf r ăleg tur ăcuăaceasta.
ART. 45
(1)ăCertificateleădeăconcediuămedicalăpentruăsarcin ăseăelibereaz ăpentruăcelămultă30ă
deă zileă calendaristiceă deă c treă mediculă deă familieă sauă deă c treă mediculă deă specialitateă
obstetric -ginecologie,ă careă iaă înă eviden ă şiă urm reşteă peă parcursul sarcinii gravida,
pân ălaădurataămaxim ăprev zut ădeălege.
(2)ăCertificatulădeăconcediuămedicalăpentruăl uzieăseăelibereaz ădeămediculăcurantădeă
specialitateă obstetric -ginecologieă dină unitateaă sanitar ă undeă aă n scută femeiaă sauă deă
medicul de familie, pentru perioade de cel mult 30 de zile calendaristice. Prelungirea
concediuluiă medicală pentruă l uzieă pân ă laă durataă maxim ă prev zut ă deă legeă seă faceă deă
mediculădeăfamilieăcareăareăînăurm rireăl uza.
ART. 46
Înăsitua iaăînăcareăsurvineădecesulămamei,ălaănaştereăsauăimediatădup ăaceasta,ătat lă
beneficiaz ă deă restulă concediuluiă neefectuată deă c treă mam ,ă înă condi iileă Legii
concediului paternal nr. 210/1999, certificatul fiind eliberat de medicul de specialitate
obstetric -ginecologieă dină unitateaă sanitar ă undeă aă n scută femeiaă sauă deă mediculă deă
familie,ădup ăcaz.
ART. 47
Cuantumulă brută lunară ală indemniza ieiă deă maternitateă seă determin ă conformă art. 25
alin.ă(1)ădinăOrdonan aădeăurgen ăaăGuvernuluiănr.ă158/2005.
ART. 48
Indemniza iaădeămaternitateăseăsuport ăintegralădinăbugetulăFonduluiăna ionalăunicădeă
asigur riăsocialeădeăs n tate.
SEC IUNEAăaă5-a
Concediulăşiăindemniza ia pentru îngrijirea copilului bolnav
ART. 49
Asigura iiă auă dreptulă laă concediuă şiă indemniza ieă pentruă îngrijireaă copiluluiă bolnavă
înă vârst ă deă pân ă laă 7ă ani,ă iară înă cazulă copiluluiă cuă handicap,ă pentruă afec iunileă
intercurente,ăpân ălaăîmplinireaăvârstei de 18 ani.
ART. 50
(1)ă Certificatulă deă concediuă medicală pentruă îngrijireaă copiluluiă bolnavă înă vârst ă deă
pân ă laă 7ă aniă şiă îngrijireaă copiluluiă cuă handicapă înă vârst ă deă pân ă laă 18ă aniă pentruă
afec iuniăintercurenteăseăelibereaz ădeămediculăcurant,ăînăcondi iileăşiăpân ălaădurateleă
maximeăprev zuteădeălege.
(2) Medicul de familie are dreptul de a acorda concediu medical pentru îngrijirea
copiluluiă bolnav,ă cuă durat ă deă celă multă 14ă zileă calendaristice,ă înă unaă sauă maiă multeă
etape,ăpentruăaceeaşiăafec iune.
(3) Medicul curant din ambulatoriul de specialitate sau spital are dreptul de a
acordaă concediuă medicală pentruă îngrijireaă copiluluiă bolnav,ă cuă durat ă deă celă multă 30ă deă
zile calendaristice.
ART. 51
Înă situa iaă înă careă copilulă esteă diagnosticat cu boli infectocontagioase, neoplazii,
esteă imobilizată înă aparată gipsată sauă supusă unoră interven iiă chirurgicale,ă eliberareaă
certificatelorădeăconcediuămedicalăseăvaăfaceădeămediculăcurantădinăunit ileăcareăacord ă
asisten ă medical ă înă specialitateaă respectiv ,ă pentruă durateă stabiliteă deă acesta,ă înă
func ieă deă gravitateaă afec iunii.ă Dac ă durataă concediuluiă medicală dep şeşteă 90ă deă zile,ă
esteănecesarăavizulămediculuiăexpertăalăasigur rilorăsociale.
------------Teza a 2-a a art. 51 a fost modificata de pct. 19 al art. I din ORDINUL nr. 830 din
23 aprilie 2007, publicat in MONITORUL OFICIAL nr. 519 din 1 august 2007.

ART. 52
(1)ă Beneficiaz ă deă indemniza iaă pentruă îngrijireaă copiluluiă bolnav,ă op ional,ă unul
dintreăp rin i,ădac ăsolicitantulăîndeplineşteăcondi iileădeăstagiuădeăcotizareăprev zuteă
la art.ă7ădinăOrdonan aădeăurgen ăaăGuvernuluiănr.ă158/2005.
(2)ă Beneficiaz ă deă aceleaşiă drepturi,ă dac ă îndeplineşteă condi iile de stagiu de
cotizareăpentruăacordareaăacestora,ăşiăasiguratulăcare,ăînăcondi iileălegii,ăaăadoptat,ăaă
fostănumitătutore,ăc ruiaăiăs-auăîncredin atăcopiiăînăvedereaăadop ieiăsauăi-auăfostăda iă
în plasament.
ART. 53
(1)ă Beneficiaz ă deă concediuă medicală pentruă îngrijireaă copiluluiă bolnavă cuă afec iuniă
careă nuă potă fiă tratateă înă ar ă unulă dintreă p rin i,ă tutorele,ă asiguratulă c ruiaă iă s-a
încredin atăcopilulă spreăcreştereăşiăeducareăsauăînăplasamentăfamilialăşiăcareăînso eşteă
copilulălaătratamentăînăstr in tate,ăpeădurataăspitaliz riiăcopilului.
(2)ă Certificatulă deă concediuă medicală seă elibereaz ă deă mediculă curant,ă cuă avizulă
direc iilorădeăs n tateăpublic ,ăpeăbazaăactelorădoveditoareătraduseăşiăautentificate,ăînă
condi iileăşiăpân ălaădurateleămaximeăprev zuteădeălege,ădarănuămaiătârziuădeă15ăzileădeă
laădataăreveniriiăînă ar .
ART. 53^1
(1)ă Beneficiaz ă deă concediuă medicală pentruă îngrijireaă copiluluiă bolnavă careă primeşteă
serviciiămedicaleăpeăteritoriulăunuiăstatămembruăînăUE/SEEăunulădintreăp rin i,ătutorele,ă
asiguratulă c ruiaă iă s-aă încredin ată copilulă spreă creştereă şiă educareă sauă înă plasament
familialăşiăcareăînso eşteăcopilul,ăpeădurataăspitaliz riiăacestuia.
(2)ăCertificatulădeăconcediuămedicalăseăelibereaz ădeămediculăcurant,ăpeăbazaăacteloră
doveditoareă traduseă şiă autentificate,ă înă condi iileă şiă pân ă laă durateleă maximeă prev zute
deălege,ădarănuămaiătârziuădeă15ăzileădeălaădataăreveniriiăînă ar .
-----------Art. 53^1 a fost introdus de pct. 18 al art. I din ORDINUL nr. 430 din 11 mai 2010,
publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 312 din 12 mai 2010.
ART. 54
Durataădeăacordareăaăindemniza ieiăpentruăîngrijireaăcopiluluiăbolnavăesteădeămaximumă
45ădeăzileăcalendaristiceăpeăanăpentruăunăcopil,ăcuăexcep iaăsitua iilorăînăcareăcopilulă
este diagnosticat cu boli infectocontagioase, neoplazii, este imobilizat în aparat
gipsat,ă esteă supusă unoră interven iiă chirurgicale;ă durataă concediuluiă medicală înă acesteă
cazuriăvaăfiăstabilit ădeămediculăcurant.
ART. 55
Cuantumulăbrutălunarăalăindemniza ieiăpentruăîngrijireaăcopiluluiăbolnavăseădetermin ă
conform art.ă30ădinăOrdonan aădeăurgen ăaăGuvernuluiănr.ă158/2005.
ART. 56
Indemniza iaă pentruă îngrijireaă copiluluiă bolnavă seă suport ă integrală dină bugetulă
Fonduluiăna ionalăunicădeăasigur riăsocialeădeăs n tate.
SEC IUNEAăaă6-a
Concediulăşiăindemniza iaădeăriscămaternal
ART. 57
Dreptulălaăconcediulădeăriscămaternalăseăacord ăînăcondi iileăprev zuteădeă Ordonan aă
deăurgen ă aă Guvernuluiănr.ă 96/2003 privindă protec iaă maternit iiălaălocurileădeămunc ,ă
aprobat ăcuămodific riăşiăcomplet riăprinăLegea nr. 25/2004,ăcuămodific rileăulterioare.
ART. 58
Certificateleă deă concediuă deă riscă maternală seă elibereaz ă deă mediculă deă familieă sauă
medicul deă specialitateă obstetric -ginecologie, cu avizul medicului de medicina muncii,
peă perioadeă deă maximumă 30ă deă zileă calendaristice,ă peă oă durat ă total ă deă maximumă 120ă deă
zileăcalendaristice,ăînăîntregimeăsauăfrac ionat,ăasiguratelorăgravide,ăasiguratelorăcareă
auăn scutărecentăsauăcareăal pteaz .
ART. 59

Cuantumulă brută lunară ală indemniza ieiă deă riscă maternală seă determin ă conformă art. 31
alin.ă(4)ădinăOrdonan aădeăurgen ăaăGuvernuluiănr.ă158/2005.
ART. 60
Indemniza iaă deă riscă maternală seă suport ă integrală dină bugetulă Fonduluiă na ională unică
deăasigur riăsocialeădeăs n tate.
ART. 61
Concediulă şiă indemniza iaă deă riscă maternală seă acord ă f r ă condi ieă deă stagiuă deă
cotizare.
SEC IUNEAăaă7-a
Alteădispozi iiăprivindăindemniza iileădeăasigur riăsocialeădeăs n tate
ART. 62
Înă cazulă înă care,ă potrivită legii,ă angajatorulă îşiă suspend ă temporară activitateaă sauă
activitateaă acestuiaă înceteaz ă prin:ă divizareă oriă fuziune,ă dizolvare,ă reorganizare,
lichidare,ă reorganizareă judiciar ,ă lichidareă judiciar ,ă falimentă sauă prină oriceă alt ă
modalitateă prev zut ă deă lege,ă drepturileă prev zuteă laă art.ă 2ă alin.ă (1)ă dină Ordonan aă deă
urgen ăaăGuvernuluiănr.ă158/2005, care s-au n scută anteriorăiviriiăacestoră situa ii,ăseă
achit ă dină bugetulă Fonduluiă na ională unică deă asigur riă socialeă deă s n tateă deă c treă
caseleădeăasigur riădeăs n tate.
ART. 63
Prevederileăart.ă62ăseăaplic ăşiăînăsitua iaăînăcareăaăexpiratătermenulăpentruăcare a
fostă încheiată contractulă individuală deă munc ,ă contractulă deă administrareă oriă deă
management,ă aă expirată termenulă pentruă careă aă fostă exercitat ă func iaă public ă oriă aă
expirată mandatulă înă bazaă c ruiaă aă desf şurată activitateă înă func iiă electiveă sauă înă
func iiănumiteăînăcadrulăautorit iiăexecutive,ălegislativeăoriăjudec toreşti.
-----------Art. 63 a fost modificat de pct. 7 al art. I din ORDINUL nr. 130 din 18 februarie
2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 141 din 24 februarie 2011.
ART. 64
Drepturileă achitateă înă condi iileă prev zuteă laă art.ă 62ă urmeaz ă aă fiă recuperateă deă
c treăcaseleădeăasigur riădeăs n tateădeălaăangajator,ădup ăcaz,ăconformălegii.
ART. 65
(1)ă Durataă concediiloră pentruă tuberculoz ,ă neoplazii, SIDA, a concediilor pentru
sarcin ă şiă l uzie,ă îngrijireaă copiluluiă bolnav,ă pentruă reducereaă timpuluiă deă munc ă şiă
pentruă carantin ,ă precumă şiă pentruă riscă maternală nuă diminueaz ă num rulă zileloră deă
concediu medical acordate unui asigurat pentru celelalteăafec iuni.
(2)ă Pentruă concediileă medicaleă prev zuteă laă alin.ă (1),ă pl titoriiă deă indemniza iiă auă
obliga iaăs ăeliberezeăadeverin eădinăcareăs ărezulteănum rulădeăzileădeăconcediuămedicală
aferentăfiec reiăafec iuniăînăparte.
-----------Alin. (2) al art. 65 a fost introdus de pct. 8 al art. I din ORDINUL nr. 130 din 18
februarie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 141 din 24 februarie 2011.
-----------Art. 65 a fost modificat de pct. 19 al art. I din ORDINUL nr. 430 din 11 mai 2010,
publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 312 din 12 mai 2010.
SEC IUNEAăaă8-a
Calcululăşiăplataăindemniza iilorădeăasigur riăsocialeădeăs n tate
ART. 66
Calcululă şiă plataă indemniza iiloră prev zuteă deă Ordonan aă deă urgen ă aă Guvernuluiă nr.ă
158/2005 seăfacă peă bazaăcertificatuluiă deăconcediuămedicalăeliberatăînăcondi iileălegii,ă
careăconstituieădocumentăjustificativăpentruăplat .
ART. 67

(1) Certificatulădeăconcediuămedicală seăprezint ăpl titoruluiă pân ăcelă maiă târziuălaă
dataă deă 5ă aă luniiă urm toareă celeiă pentruă careă aă fostă acordată concediul.ă Persoaneleă
prev zuteă laă art.ă 1ă alin.ă (2),ă art.ă 23ă alin.ă (2)ă şiă laă art. 32 alin.ă (1)ă şiă (2)ă dină
Ordonan aădeăurgen ăaăGuvernuluiănr.ă158/2005,ăaprobat ăcuămodific riăşiăcomplet riăprină
Legea nr. 399/2006,ăcuămodific rileăşiăcomplet rileăulterioare,ăvorăataşaălaăcertificatulă
de concediu medical Cererea-tipăprivindăsolicitareaăindemniza ieiădeăasigur riăsocialeădeă
s n tate,ăalăc reiămodelăesteăprezentatăînăanexaănr.ă9.
-----------Alin. (1) al art. 67 a fost modificat de pct. 20 al art. I din ORDINUL nr. 430 din 11
mai 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 312 din 12 mai 2010.
(2)ăPentruăsitua iileăprev zuteălaăart.ă17ăalin.ă(4),ăart.ă32,ă33ăşiă53,ăcertificatulă
deă concediuă medicală seă vaă depuneă laă pl titoră pân ă celă maiă târziuă laă sfârşitulă luniiă înă
care s-a eliberat certificatul medical.
ART. 68
Bazaă deă calculă aă indemniza iiloră prev zuteă deă Ordonan aă deă urgen ă aă Guvernuluiă nr.
158/2005 seădetermin ăcaămedieăaăveniturilorălunareădinăultimeleă6ăluniădinăceleă12ăluniă
dină careă seă constituieă stagiulă deă cotizare,ă pân ă laă limitaă aă 12ă salariiă minimeă bruteă peă
ar ă lunar,ă peă bazaă c roraă seă calculeaz ,ă conformă legii,ă contribu iaă pentruă concediiă şiă
indemniza ii.
------------Art. 68 a fost modificat de pct. 20 al art. I din ORDINUL nr. 830 din 23 aprilie
2007, publicat in MONITORUL OFICIAL nr. 519 din 1 august 2007.
ART. 69
(1)ă Înă situa iaă înă care la stabilirea celor 6 luni din care, potrivit prevederilor
art.ă 68,ă seă constituieă bazaă deă calculă aă indemniza iiloră seă utilizeaz ă perioadeleă
asimilateăstagiuluiădeăcotizareăprev zuteălaăart.ă12ăalin.ă(2)ăşiă(4),ăveniturileăcareăseă
iau în considerare sunt:
a)ăindemniza iaălunar ăpentruăcreştereaăcopiluluiăînăvârst ădeăpân ălaă2ăaniăsau,ăînă
cazulă copiluluiă cuă handicap,ă deă pân ă laă 3ă ani,ă potrivită Ordonan eiă deă urgen ă aă
Guvernului nr. 148/2005,ă aprobat ă cuă modific riă şiă complet riă prină Legea nr. 7/2007, cu
modific rileă şiă complet rileă ulterioare,ă respectivă indemniza iaă pentruă creştereaă
copiluluiă cuă handicapă cuă vârstaă cuprins ă întreă 3ă şiă 7ă ani,ă potrivită Legii nr. 448/2006,
republicat ,ăcuămodific rileăşiăcomplet rileăulterioare;
b)ă indemniza iileă deă asigur riă socialeă deă careă auă beneficiată asigura ii,ă potrivită
Ordonan eiă deă urgen ă aă Guvernuluiă nr.ă 158/2005,ă aprobat ă cuă modific riă şiă complet riă
prin Legea nr. 399/2006,ăcuămodific rileăşiăcomplet rileăulterioare;
c)ăsalariulădeă baz ăminimă brutăpeă ar ,ă dină perioadeleărespective,ă pentruăsitua iileă
prev zuteălaăart.ă12ăalin.ă(4)ălit.ăb)ăşiăc).
-----------Alin. (1) al art. 69 a fost modificat de pct. 21 al art. I din ORDINUL nr. 430 din 11
mai 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 312 din 12 mai 2010.
-----------Alin. (2) al art. 69 a fost abrogat de pct. 22 al art. I din ORDINUL nr. 430 din 11
mai 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 312 din 12 mai 2010.
ART. 70
Înă cazulă înă careă stagiulă deă cotizareă esteă maiă mică deă oă lun ,ă pentruă situa iileă
prev zuteă laă art.ă 9ă şiă 31ă dină Ordonan aă deă urgen ă aă Guvernuluiă nr.ă 158/2005, baza de
calculă aă indemniza iiloră oă constituieă venitulă lunară dină primaă lun ă deă activitateă pentruă
care s-aăstabilităs ăseăpl teasc ăcontribu ia,ăcuărespectareaăprevederilor art. 69.
------------Art. 70 a fost modificat de pct. 21 al art. I din ORDINUL nr. 830 din 23 aprilie
2007, publicat in MONITORUL OFICIAL nr. 519 din 1 august 2007.

ART. 71
Din duratele de acordare a concediilor medicale, exprimate în zile calendaristice, se
pl tescăzileleălucr toare.ăLaăstabilireaănum ruluiădeăzileăceăurmeaz ăaăfiăpl titeăseăauă
înă vedereă prevederileă legaleă cuă privireă laă zileleă deă s rb toareă declarateă nelucr toare,ă
precumăşiăceleăreferitoareălaăstabilireaăprogramuluiădeălucru,ăprev zuteăprinăcontracteleă
colectiveădeămunc .
ART. 72
(1)ăPentruăpersoanaăcareăseăafl ăînădou ăsauămaiămulteăsitua iiădintreăceleăprev zuteă
la art. 1 alin. (1) lit.ă Aă şiă Bă dină Ordonan aă deă urgen ă aă Guvernuluiă nr.ă 158/2005,
aprobat ă cuă modific riă şiă complet riă prină Legea nr. 399/2006,ă cuă modific rileă şiă
complet rileă ulterioare,ă şiă careă desf şoar ă activitateaă laă maiă mul iă angajatori,ă la
fiecareă fiindă asigurat ă conformă acesteiă ordonan eă deă urgen ,ă indemniza iileă seă
calculeaz ă şiă seă pl tesc,ă dup ă caz,ă deă fiecareă angajator.ă Înă aceast ă situa ieă primeleă
dou ă exemplareă originaleă aleă certificatuluiă deă concediuă medicală seă prezint ă spreă calculă
angajatoruluiă laă careă asiguratulă areă venitulă celă maiă mare,ă iară laă cel lalt/ceilal iă
angajator/angajatoriă seă prezint ă celeă dou ă exemplareă înă copiiă certificateă deă c treă
medicul prescriptor.
(2) Pe copiile certificate se va înscrie «Conform cu originalul» şiă seă vaă aplicaă
ştampilaăunit ii,ăparafaăşiăsemn turaămediculuiăprescriptor,ăprecumăşi,ădup ăcaz,ăparafaă
şiă semn turaă mediculuiă şefă deă sec ie,ă înă cazulă concediuluiă medicală acordată laă externareă
pentru o perioada mai mare de 7 zile.
(3)ăAngajatoriiăpl titoriăauăobliga iaărespect riiăprevederilorăart.ă1.
-----------Art. 72 a fost modificat de pct. 23 al art. I din ORDINUL nr. 430 din 11 mai 2010,
publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 312 din 12 mai 2010.
ART. 73
(1)ă Mediaă zilnic ă aă bazeiă deă calculă aă indemniza iiloră deă asigur riă socialeă deă
s n tateă seă determin ă caă raportă întreă sumaă venituriloră realizateă înă ultimeleă 6ă luni,ă peă
bazaăc roraăs-aă achitatăcontribu iaă pentruă concediiăşiăindemniza ii,ăşiănum rulă totală deă
zile pentru care s-aăachitatăcontribu iaăînăaceast ăperioad ,ăastfel:
*T*
MzbciăţăΣăV:ăNTZ,
*ST*
în care:
Mzbciăţămediaăzilnic ăaăbazeiădeăcalculăaăindemniza iilor;
SUM ăVăţăsumaăveniturilorădinăultimeleă6ăluni,ăpeăbazaăc roraăs-a achitat contribu iaă
pentruăconcediiăşiăindemniza ii;
NTZă ţă num rulă totală deă zileă lucrateă dină ultimeleă 6ă luni,ă peă bazaă c roraă s-a achitat
contribu iaăpentruăconcediiăşiăindemniza ii.
Num rulă deă zileă pentruă careă s-aă achitată contribu iaă pentruă concediiă şiă indemniza iiă
înăaceast ăperioad ănuăpoateăfiămaiămareădecâtănum rulăzilelorălucr toareăcorespunz toareă
fiec reiăluniădinăperioadaăluat ăînăconsiderareăpentruăbazaădeăcalcul,ăpotrivităLegii nr.
53/2003 - Codulămuncii,ăcuămodific rileăulterioare.
(2)ăÎnăcazulăînăcareăpersoanaăasigurat ăaărealizatăvenituriăpeăoăperioad ămaiămic ădeă
6ăluni,ăbazaădeăcalculăaăindemniza iilorăoăconstituieămediaăveniturilorărealizateăpeăbazaă
c roraăs-aăachitatăcontribu ia.
Exemplul nr. 1
*T*
- lei ──────────────────────────────────────
luna
1
2
3
4
5
6
V
500
500
500
500
NZ
21
20
21
20
──────────────────────────────────────

*ST*
Înăacestă caz,ămediaă zilnic ă aă bazeiădeăcalculăaă indemniza iiloră deăasigur riă socialeă
deăs n tateăseădetermin ăcaăraportăîntreăsumaăveniturilorărealizateăînălunileă3,ă4,ă5ăşiă
6,ă peă bazaă c roraă s-a achitat contribu iaă pentruă concediiă şiă indemniza ii,ă şiă num rulă
total de zile pentru care s-aăachitatăcontribu iaăînăaceast ăperioad .
Exemplul nr. 2 - Situa iaă înă careă veniturileă dină ultimeleă 6ă luniă dep şescă plafonulă
stabilit de lege
*T*
- lei ────────────────────────────────────────────────────────────
luna*)
1
2
3
4
5
6
V**)
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
NZ***)
21
19
21
20
21
20
────────────────────────────────────────────────────────────
vplaf****) 5.000
5.000
5.000
3.960
3.960
4.680
*) luna 1 - luna august 2006
luna 2 - luna septembrie 2006
luna 3 - luna octombrie 2006
luna 4 - luna noiembrie 2006
luna 5 - luna decembrie 2006
luna 6 - luna ianuarie 2007
**) Veniturile totale realizate în cele 6 luni din baza de calcul.
***)ăNum rulădeăzileăpentruăcareăs-aăachitatăcontribu iaăpentruăconcediiăşi
indemniza ii,ăpeăfiecareălun ădinăbazaădeăcalcul.
****)ăÎnălunileă4,ă5ăşiă6ăveniturileăpentruăcareăs-aăachitatăcontribu iaănu
trebuieăs ădep şeasc ălimitaăaă12ăsalariiăminimeăbruteăpeă ar .
*ST*
Înă acestă caz,ă mediaă zilnic ă aă bazeiă deă calculă aă indemniza iiloră seă determin ă caă
raportăîntreăsumaăveniturilorătotaleărealizateăînălunileă1,ă2ăşiă3,ăprecumăşiăveniturileă
dină lunileă 4,ă 5ă şiă 6,ă plafonateă potrivită legii,ă peă bazaă c roraă s-a achitat contribu iaă
pentruă concediiă şiă indemniza ii,ă şiă num rulă totală deă zileă pentruă careă s-a achitat
contribu iaăînăaceast ăperioad .
Exemplul nr. 3 - Situa iaă înă careă înă bazaă deă calculă intr ă venituriă pentruă frac iuneă
deălun
*T*
- lei ────────────────────────────────────────────────────────────
luna*)
1
2
3
4
5
6
V
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
NZ
21
19 5**)+21
20
21
20
────────────────────────────────────────────────────────────
vplaf
5.000
5.000
5.000
990
3.960
4.680
*ST*
*)ăSeăutilizeaz ălunileădinăexemplulănr.ă2.
**) În luna a 4-aă persoanaă aă avută5ă zileă lucrateă şiă 15ă zileă deă concediuă f r ă plat .ă
Înăacestăcaz,ăveniturileărealizateăînăceleă5ăzileălucrateăseăplafoneaz ăconformălegii.
Exemplul nr. 4 - Situa iaăînăcareănuăexist ăvenituriărealizateăînăultimeleă6ăluni
*T*
─────────────────────────────────────────────────────────────────────
luna
12 11
10 9
8
7
6
5
4
3
2
1

v
500 zileălucr toareăă19ăă22ăăă23ăă20ăă23ăă22ăă21ăă22ăăă20ăăă22ăăă20ăăă21
zile de stagiu
23 ─────────────────────────────────────────────────────────────────────
*ST*
Înă acestă caz,ă mediaă zilnic ă aă bazeiă deă calculă nuă seă poateă determina,ă deoareceă înă
ultimele 6 luni anterioare producerii riscului nu sunt venituri realizate.
------------Art. 73 a fost modificat de pct. 22 al art. I din ORDINUL nr. 830 din 23 aprilie
2007, publicat in MONITORUL OFICIAL nr. 519 din 1 august 2007.
ART. 74
Cuantumulă indemniza iiloră deă asigur riă socialeă deă s n tateă esteă egală cuă produsulă
dintreă mediaă zilnic ă şiă procenteleă prev zuteă deă lege,ă multiplicată cuă num rulă deă zileă
lucr toareădinăconcediulămedical,ăastfel:
Ci = Mzbci x .... % x NZLCM,
în care:
- Ci = cuantumul indemniza iilorădeăasigur riăsocialeădeăs n tate;
- Mzbciăţămediaăzilnic ăaăbazeiădeăcalculăalăindemniza iilorădeăasigur riă socialeădeă
s n tate;
- NZLCMăţănum rulădeăzileălucr toareădinăconcediulămedical.
Exemplul nr. 1
-------------*T*
- lei ────────────────────────────────────────────────────────────────────
luna
1
2
3
4
5
6
V
500
500
500
500
500
500
NZ
21
19
21
20
21
20
────────────────────────────────────────────────────────────────────
*ST*
în care:
NZă ţă num rulă deă zileă pentruă careă s-aă achitată contribu iaă pentruă concediiă şiă
indemniza ii,ăpeăfiecareălun ădinăbazaădeăcalcul;
SUM ăVăţă6ăxă500ăleiăţă3.000ălei;
NTZ = 21 + 19 + 21 + 20 + 21 + 20 = 122 de zile;
Mzbci = 3.000 lei : 122 = 24,5902 lei*);
.... % = 75% [conform art. 17 alin. (1) din Ordonan aă deă urgen ă aă Guvernuluiă nr.ă
158/2005];
NZLCMăţă22ădeăzileă(concediuămedicalăpeăîntreagaălun );
Ci = Mzbci x .... % x NZLCM = 24,5902 lei x 75% x 22 = 405,7377 lei*), rotunjit la
406 lei conform legii.
Exemplul nr. 2
--------------*T*
────────────────────────────────────────────────────────────────────
luna
1
2
3
4
5
6
V
500
500
500
125+281
500
500
NZ
21
19
21
20*)
21
20
────────────────────────────────────────────────────────────────────
*) În luna a 4-a persoana a avut 15 zile de concediu medical
pentruăcareăaăprimită281ăleiăreprezentândăindemniza ieădeăasigur ri
socialeădeăs n tate,ărespectivă5 zile pentru care s-a achitat

*ST*

contribu iaă(125ălei).

în care:
NZă ţă num rulă deă zileă pentruă careă s-aă achitată contribu iaă pentruă concediiă şiă
indemniza ii,ăpeăfiecareălun ădinăbazaădeăcalcul;
SUM ăVăţă5ăxă500ăleiă+ă(125ăleiă+ă281)ăleiăţă2.906 lei;
NTZ = 21 + 19 + 21 + 20 + 21 + 20 = 122 de zile;
Mzbci = 2.906 lei : 122 = 23,8197 lei*);
.... % = 75% [conform art.ă 17ă alin.ă (1)ă dină Ordonan aă deă urgen ă aă Guvernuluiă nr.ă
158/2005];
NZLCM = 22 de zileă(concediuămedicalăpeăîntreagaălun );
Ci = Mzbci x .... % x NZLCM = 23,8197 lei x 75% x 22 = 393,0246 lei*), rotunjit la
393 lei conform legii.
Exemplul nr. 3 - Pentruăcazurileăprev zuteălaăart.ă9ăşiă31ădinăOrdonan aădeăurgen ăaă
Guvernului nr. 158/2005
*T*
- lei ───────────────────────────────
luna
1
2
3
4
5
6*)
V
500
NZ
21
───────────────────────────────
*ST*
_________
*)ăPersoanaărespectiv ăareăunăstagiuădeăcotizareămaiămicădeăoălun .
------------Exemplu nr. 3 de la art. 74 a fost modificat de pct. 23 al art. I din ORDINUL nr. 830
din 23 aprilie 2007, publicat in MONITORUL OFICIAL nr. 519 din 1 august 2007.
------------*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neam :
Conform pct. 11 al art. I din ORDINUL nr. 130 din 18 februarie 2011, publicat în
MONITORUL OFICIAL nr. 141 din 24 februarie 2011, la exempleleă men ionateă laă art.ă 74ă şiă
75,ă laă determinareaă medieiă zilniceă aă bazeiă deă calculă aă indemniza iiloră deă asigur riă
socialeă deă s n tateă (Mzbci),ă aă bazeiă deă calculă lunareă aă indemniza ieiă deă asigur riă
socialeădeăs n tateă(Bcli)ăşiăaăcuantumuluiăindemniza iei (Ci) se vor lua în calcul numai
dou ăzecimale.
ART. 75
Pentruă stabilireaă cuantumuluiă lunară ală indemniza iiloră deă asigur riă socialeă deă
s n tateă prev zuteă laă art.ă 19ă alin.ă (3)ă dină Ordonan aă deă urgen ă aă Guvernuluiă nr.
158/2005 bazaădeăcalculăseăstabileşteăastfel:
BcliăţăΣăVă:ăNTZăxăMNTZ
Bmax = Bcli x 25%
Ci = Bcli - S,
careănuăpoateădep şiăBmax
în care:
Bcli - bazaădeăcalculălunar ăalăindemniza ieiădeăasigur riăsocialeădeăs n tate;
SUM ăVăţ sumaăveniturilorădinăultimeleă6ăluniăpeăbazaăc roraăs-aăachitatăcontribu iaă
pentruăconcediiăşiăindemniza ii;
NTZă ţă num rulă totală deă zileă lucrateă dină ultimeleă 6ă luniă peă bazaă c roraă s-a achitat
contribu iaăpentruăconcediiăşiăindemniza ii;
MNTZ = mediaă zileloră lucr toareă dină ultimeleă 6ă luniă dină careă seă constituieă bazaă deă
calcul;
Bmaxă ţă baremulă maximă pentruă cuantumulă indemniza iei,ă conformă art. 19 alin. (3) din
Ordonan aădeăurgen ăaăGuvernuluiănr.ă158/2005 (25% din baza de calcul);
Ciăţăcuantumulăindemniza iilorădeăasigur riăsocialeădeăs n tate;

S = venitul salarial brut realizat de asigurat prin reducerea timpului normal de
munc .
Exemplul nr. 1
-------------*T*
- lei ────────────────────────────────────────────────────────────────────
luna
1
2
3
4
5
6
V
500
500
500
500
500
500
NZ
21
19
21
20
21
20
────────────────────────────────────────────────────────────────────
*ST*
în care:
NZă ţă num rulă deă zileă pentruă careă s-aă achitată contribu iaă pentruă concediiă şiă
indemniza ii,ăpeăfiecareălun ădinăbazaăde calcul
Seă presupuneă c ă înă lunaă acord riiă drepturiloră venitulă salarială brută realizată deă
asiguratăprinăreducereaătimpuluiănormalădeămunc ăesteădeă375ăleiă(S);
SUM ăVăţă6ăxă500ăleiăţă3.000ălei;
NTZ = 21 + 19 + 21 + 20 + 21 + 20 = 122 de zile;
MNTZă ţă 122ă :ă 6ă ţă 20,33ă zileă (înă acestă cază num rulă deă zileă lucr toareă coincideă cuă
num rulădeăzileălucrateăefectiv);
Bcli = 3.000 lei : 122 x 20,33 = 499,9180 lei*);
Bmax = 499,9180 lei x 25% = 124,9795 lei, rotunjit la 125 lei conform legii;
Ci = 499,9180 lei - 375 lei = 124,918 lei*), rotunjit la 125 lei conform legii.
Exemplul nr. 2
-------------*T*
- lei ────────────────────────────────────────────────────────────────────
luna
1
2
3
4
5
6
V
500
500
500
281+125
500
500
NZ
21
19
21
20**)
21
20
────────────────────────────────────────────────────────────────────
**) În luna a 4-a persoana a avut 15 zile de concediu medical,
respectiv 5 zile pentru care s-aăachitatăcontribu ia.
*ST*
în care:
NZă ţă num rulă deă zileă pentruă careă s-aă achitată contribu iaă pentruă concediiă şiă
indemniza ii,ăpeăfiecareălun ădin baza de calcul
Seă presupuneă c ă înă lunaă acord riiă drepturiloră venitulă salarială brută realizată deă
asigurat prin reducerea timpului normal de lucru este de 375 lei (S);
SUM ăVăţă5ăxă500ăleiă+ă281ăleiă+ă125ăleiăţă2.906ălei;
NTZ = 21 + 19 + 21 + 20 + 21 + 20 = 122 de zile;
MNTZă ţă 122ă :ă 6ă ţă 20,33ă deă zileă (înă acestă cază seă iaă înă considerareă num rulă deă zileă
lucr toareădinăceleă6ăluni);
Bcli = 2.906 lei : 122 x 20,33 = 484,2539 lei*);
Bmax = 484,2539 lei x 25% = 121,0635 lei, rotunjit la 121 lei conform legii;
Ci = 484,2539 lei - 375 lei = 109,2539 lei*), rotunjit la 109 lei.
-------------*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neam :
Conform pct. 11 al art. I din ORDINUL nr. 130 din 18 februarie 2011, publicat în
MONITORULă OFICIALă nr.ă 141ă dină 24ă februarieă 2011,ă laă exempleleă men ionateă laă art.ă 74ă şiă
75,ă laă determinareaă medieiă zilniceă aă bazeiă deă calculă aă indemniza iiloră deă asigur riă
socialeă deă s n tateă (Mzbci),ă aă bazeiă deă calculă lunareă aă indemniza ieiă deă asigur riă
socialeădeăs n tateă(Bcli)ăşiăaăcuantumuluiăindemniza ieiă(Ci)ăseăvorăluaăînăcalculănumaiă
dou ăzecimale.

ART. 76
Sumeleă reprezentândă indemniza ii,ă careă seă pl tescă asigura iloră şiă care,ă potrivită
prevederilor Ordonan eiă deă urgen ă aă Guvernuluiă nr.ă 158/2005,ă seă suport ă dină bugetulă
Fonduluiă na ională unică deă asigur riă socialeă deă s n tate,ă seă re ină deă c treă pl titoră dină
contribu iileăpentruăconcediiăşiăindemniza iiădatorateăpentruălunaărespectiv .
ART. 77
(1) Sumeleă reprezentândă indemniza iiă pl titeă deă c treă angajatoriă asigura ilor,ă careă
dep şescă sumaă contribu iiloră datorateă deă aceştiaă înă lunaă respectiv ,ă seă recupereaz ă dină
bugetulă Fonduluiă na ională unică deă asigur riă socialeă deă s n tateă dină crediteleă bugetareă
prev zuteăcuăaceast ădestina ie.
------------Alin. (1) al art. 77 a fost modificat de pct. 9 al art. I din ORDINUL nr. 130 din 18
februarie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 141 din 24 februarie 2011.
(2)ă Pentruă recuperareaă sumeloră reprezentândă indemniza iiă achitateă careă dep şescă
obliga iaă lunar ă deă plat ă aă contribu ieiă pentruă concediiă şiă indemniza ii,ă angajatorulă
depuneă laă registraturaă caseiă deă asigur riă deă s n tateă solicitareaă scris ă conformă
modeluluiă prev zută înă anexaă nr.ă 12,ă laă careă seă ataşeaz ă Centralizatorulă privindă
certificateleă deă concediuă medicală prev zută înă anexaă nr.ă 18,ă precumă şi,ă dup ă caz,ă dovadaă
achit riiăcontribu ieiăpentruăconcediiăşiăindemniza ii,ăpentruăperioadaăanterioar ăpentruă
careăseăsolicit ărestituirea.
------------Alin. (2) al art. 77 a fost modificat de pct. 9 al art. I din ORDINUL nr. 130 din 18
februarie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 141 din 24 februarie 2011.
(3) Cererea vaă fiă analizat ă deă compartimentulă deă specialitateă dină cadrulă caseiă deă
asigur riădeăs n tate,ăcareăvaăîntocmiăreferatulădeăpropunereăspreăaprobareăaăcereriiădeă
restituireă sau,ă dup ă caz,ă deă respingereă cuă motivareaă acesteia,ă referată avizată deă
personalul împuternicităs ăexerciteăvizaăCFP.
(4)ă Referatulă prev zută laă alin.ă (3),ă semnată deă directorulă executivă ală Direc ieiă
managementă şiă economic ,ă vaă fiă supusă aprob riiă preşedintelui-director general, conform
modeluluiăprev zutăînăanexaănr.ă13.
(5) Pe baza referatuluiă aprobată seă întocmesc:ă ordonan areaă deă plat ,ă ordinulă deă
plat ,ă borderoulă ordineloră deă plat ă prev zută înă anexaă nr.ă 14ă sau,ă dup ă caz,ă comunicareaă
deă respingereă aă pl iiă prev zut ă înă anexaă nr.ă 15.ă Înă termenă deă 30ă zileă deă laă depunereaă
cererii de restituire,ă casaă deă asigur riă deă s n tateă vaă efectuaă plataă sumeloră aprobateă
sauăvaătransmiteăsolicitantuluiăcomunicareaădeărespingereăaăpl ii.
-----------Alin. (5) al art. 77 a fost modificat de pct. 24 al art. I din ORDINUL nr. 430 din 11
mai 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 312 din 12 mai 2010.
(6)ăDup ăefectuareaăpl ii,ădosarulăseăarhiveaz ălaăcompartimentulădeăspecialitate.
-------------Art. 77 a fost modificat de pct. 1 al art. I din ORDINUL nr. 526 din 16 mai 2006,
publicat in MONITORUL OFICIAL nr. 447 din 24 mai 2006.
ART. 78
Indemniza iileă seă achit ă beneficiarului,ă reprezentantuluiă legală sauă mandataruluiă
desemnatăprinăprocur ădeăc treăacesta. Indemniza iileăcuveniteăşiăneachitateăasiguratuluiă
decedată seă pl tescă so uluiă supravie uitor,ă copiilor,ă p rin iloră sau,ă înă lipsaă acestora,ă
persoaneiăcareădovedeşteăc ăl-aăîngrijităpân ălaădataădecesului.
ART. 79
Plataăindemniza iilorăînceteaz ăîncepândăcuăziuaăurm toareăceleiăînăcare:
a) beneficiarul a decedat;
b)ă beneficiarulă nuă maiă îndeplineşteă condi iileă legaleă pentruă acordareaă
indemniza iilor;

c)ăbeneficiarulă şi-a stabilit domiciliul pe teritoriul altui stat cu care România nu
are încheiat ăconven ieădeăasigur riăsociale;
d)ă beneficiarulă şi-a stabilit domiciliul pe teritoriul unui stat cu care România a
încheiată conven ieă deă asigur riă sociale,ă dac ă înă cadrulă acesteiaă seă prevedeă c ă
indemniza iileăseăpl tescădeăc treăcel laltăstat.
ART. 80
(1) În cazul certificatelor de concedii medicale completate cu codurile de
indemniza ieă 02,ă 03,ă 04ă şiă 10ă caă urmareă aă unuiă accidentă deă munc ,ă dară f r ă avizulă caseiă
teritorialeădeăpensii/direc ieiădeăs n tateăpublic ,ăcalcululăşiăplataăindemniza iilorăseă
vor realiza conform prevederilor Ordonan eiă deă urgen ă aă Guvernuluiă nr.ă 158/2005,
referitoareă laă concediileă şiă indemniza iileă pentruă incapacitateă temporar ă deă munc ă
cauzat ă deă boliă obişnuite,ă respectivă laă concediileă şiă indemniza iileă pentruă prevenireaă
îmboln virilorăşiărecuperareaăcapacit iiădeămunc .
(2)ă Laă sfârşitulă fiec reiă luniă caseleă teritorialeă deă pensiiă transmită caseloră deă
asigur riă deă s n tateă codurileă numericeă personaleă şiă numeleă cazuriloră careă auă primit
confirmareaădeăaccidentădeămunc ăsauăboal ăprofesional .
(3)ă Decontareaă cheltuieliloră aferenteă indemniza iiloră prev zuteă laă alin.ă (1)ă seă vaă
faceă întreă CNPASă şiă CNASă prină intermediulă caseloră teritoriale,ă dup ă primireaă confirm riiă
caracterului de accidentădeămunc ăsauădeăboal ăprofesional .
(4)ă Înă vedereaă decont riiă cheltuieliloră aferenteă indemniza iiloră prev zuteă laă alin.ă
(1),ă caseleă deă asigur riă deă s n tateă voră depuneă facturileă înso iteă deă un borderou
centralizatoră şiă copiileă certificateloră medicaleă laă casaă teritorial ă deă pensiiă peă razaă
c reiaăaăfostăînregistratăaccidentulădeămunc ăsauăaăfostădeclarat ăboalaăprofesional .
(5)ă Borderoulă centralizatoră vaă cuprindeă urm toareleă informa ii:ă codul numeric
personală (CNP),ă seriaă şiă num rulă certificateloră deă concediiă medicale,ă sumeleă aferenteă
indemniza iilorăpl titeăpeăbazaăcertificatelorădeăconcediiămedicaleărespective.
(6)ă Termenulă deă depunereă aă documenteloră deă plat ă esteă dataă deă 25ă aă luniiă urm toareă
celei în care s-aă primită deăc treă casaădeăasigur riă deăs n tateăconfirmareaă caracteruluiă
deăaccidentădeămunc ăsauădeăboal ăprofesional .
(7) Decontarea se va face în termen de 30 de zile calendaristice de la data depunerii
documentelor la casa teritorial ădeăpensii.
CAP. III
Dispozi iiăfinale
ART. 81
(1)ă Asigura iiă auă obliga iaă deă aă înştiin aă pl titoriiă deă indemniza iiă deă asigur riă
socialeădeăs n tateăprivindăapari iaăst riiădeăincapacitateătemporar ădeămunc ăşiăprivindă
datele deă identificare,ă respectivă numeleă mediculuiă prescriptoră şiă unitateaă înă careă
func ioneaz ă acesta,ă înă termenă deă 24ă oreă deă laă dataă acord riiă concediuluiă medical.ă Înă
situa iaă înă careă apari iaă st riiă deă incapacitateă temporar ă deă munc ă aă intervenită înă
zilele declarateă nelucr toare,ă asigura iiă auă obliga iaă deă aă înştiin aă pl titoriiă deă
indemniza iiădeăasigur riăsocialeădeăs n tateăînăprimaăziălucr toare.
(2)ă Asigura iiă auă obliga iaă s ă completezeă şiă s ă depun ă laă mediculă prescriptoră oă
declara ieăpeăpropriaăr spundereăconformămodeluluiăprev zutăînăanexaănr.ă4.
(3)ă Mediciiă prescriptoriă auă obliga iaă caă înă declara iaă prev zut ă laă alin.ă (2),ă laă
rubricaă «Observa iileă mediculuiă prescriptor»,ă s ă precizeze,ă dac ă esteă cazul,ă
recomand rileă legateă deă procesulă deă recuperare şiă dac ă esteă necesar ă efectuareaă deă
tratamente de specialitate, analize paraclinice sau alte proceduri medicale.
(4)ă Mediciiă prescriptoriă auă obliga iaă caă laă solicitareaă pl titoriloră deă indemniza iiă
deă asigur riă socialeă deă s n tateă s ă pun ă laă dispozi iaă acestoraă oă copieă aă declara ieiă
prev zuteălaăalin.ă(2)ă«Conform ăcuăoriginalul».
(5)ă Obliga iaă prev zut ă laă alin.ă (4)ă seă duceă laă îndeplinireă deă c treă mediculă
prescriptorănumaiăînăbazaăuneiăîmputerniciriădateădeăconduc torulăunit iiăpl titoare.
(6)ă Angajatoriiă auăobliga iaă s ătransmit ăcaseiă deăasigur riăsocialeă deăs n tate,ăînă
termenă deă maximumă 6ă zileă deă laă dataă laă careă auă fostă înştiin a iă cuă privireă laă apari iaă
st riiă deă incapacitateă temporar ă deă munc ,ă listaă persoaneloră angajateă aflateă înă

incapacitateă temporar ă deă munc ,ă precumă şiă dateleă deă identificare,ă respectivă numeleă
mediculuiă prescriptoră şiă unitateaă înă careă func ioneaz ă acestaă şiă declara iaă prev zut ă laă
alină(2),ădac ăauăsolicitat-o.
(7)ă Verificareaă prezen eiă asigura iloră afla iă înă incapacitateă temporar ă deă munc ă laă
adresaă deă domiciliuă sauă laă reşedin aă indicat ă seă poateă efectuaă numaiă înă intervalulă orară
8,00-11,00, 12:00-17:00, 18:00-20:00, prilej cu care se va încheia un proces-verbal
semnatădeămembriiăcomisieiăşiădeăasigurat,ăconformămodeluluiăprev zutăînăanexaănr.ă5.
(8) Procesul-verbalăprev zutălaăalin.ă(7)ăpoateăfiăcontestatăînătermenădeă30ădeăzileă
deălaădataăcomunic rii,ălaăsediulăpl titoruluiădeăindemniza ii,ăacestaăavândăobliga iaădeă
aăr spundeăînămaximumă30ădeăzileădeălaădataăînregistr riiăcontesta iei.
(9) Controlul privind modul de eliberare a certificatelor de concediu medical, în
condi iileă Ordonan eiă deă urgen ă aă Guvernuluiă nr.ă 158/2005,ă aprobat ă cuă modific riă şiă
complet riă prină Legea nr. 399/2006,ă cuă modific rileă şiă complet rileă ulterioare,ă seă
realizeaz ăpeăbazaăuneiămetodologiiăelaborateădeăCNASăînătermenădeă60ădeăzileăşiăcareăvaă
fiăpublicat ăînăMonitorulăOficialăalăRomâniei,ăParteaăI.
-----------Art. 81 a fost modificat de pct. 25 al art. I din ORDINUL nr. 430 din 11 mai 2010,
publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 312 din 12 mai 2010.
ART. 82
Indemniza iileăpotăfiăsolicitate,ăpeăbazaăactelorăjustificative,ăînătermen de 90 zile
deă laă dataă laă careă beneficiarulă eraă înă dreptă s ă leă solicite.ă Cuantumulă indemniza iiloră
astfelă solicitateă seă achit ă laă nivelulă cuvenită înă perioadaă prev zut ă înă certificatulă
medical.
-----------Art. 82 a fost modificat de pct. 26 al art. I din ORDINUL nr. 430 din 11 mai 2010,
publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 312 din 12 mai 2010.
ART. 83
Indemniza iileă peă careă pl titoriiă deă drepturiă leă achit ă f r ă îndeplinireaă stagiuluiă
minimădeăcotizareăşiăpeăcareăaceştiaăleădeconteaz ădinăbugetulăFonduluiăna ionalăunicădeă
asigur riă socialeă deă s n tateă reprezint ă sumeă încasateă necuvenit,ă careă constituie debite
ceăurmeaz ăs ăfieărecuperateăpotrivitălegii.
ART. 84
(1)ă Caseleă deă asigur riă deă s n tateă recupereaz ă sumeleă pl titeă necuvenită deă laă
pl titoriiă prev zu iă laă art.ă 36ă alin.ă (3)ă dină Ordonan aă deă urgen ă aă Guvernului nr.
158/2005.
(2)ă Sumeleă pl titeă necuvenită prină intermediulă caseloră deă asigur riă deă s n tateă seă
recupereaz ă deă laă beneficiariă înă bazaă decizieiă caseiă respective,ă careă constituieă titluă
executoriu.
(3) Sumele încasate necuvenit cu titlu de indemniza iiă seă recupereaz ă deă laă
beneficiariăînătermenulădeăprescrip ieădeă3ăani.
(4)ă Recuperareaă sumeloră prev zuteă laăalin.ă (3)ă seăefectueaz ă deăc treă angajatoră sau,ă
dup ăcaz,ădeăinstitu iaăcareăefectueaz ăplataăacestorădrepturi.
ART. 85
Sumele nerecuperateădinăcauzaădecesuluiăbeneficiarilorănuăseămaiăurm resc.
ART. 86
(1)ăSumeleăîncasateănecuvenit,ăcuătitluădeăindemniza ii,ăcaăurmareăaăuneiăinfrac iuniă
s vârşiteă deă beneficiar,ă seă recupereaz ă deă laă acesta,ă inclusivă major rileă deă întârziereă
aferente,ăpân ălaărecuperareaăintegral ăaăprejudiciului.
(2) Sumele stabilite în conformitate cu alin. (1), nerecuperate din cauza decesului
asigura ilor,ăseărecupereaz ădeălaămoştenitori,ăînăcondi iileădreptuluiăcomun.
ART. 87
Debitele proveniteă dină indemniza iileă prev zuteă deă Ordonan aă deă urgen ă aă Guvernuluiă
nr. 158/2005 seărecupereaz ăprinăexecutoriiăpropriiăaiăCNASăşiăaiăcaselorădeăasigur riădeă
s n tateăşiăconstituieăvenituriăaleăbugetuluiăFonduluiăna ionalăunicădeăasigur riăsocialeă
deăs n tate.

ART. 88
Înăîn elesulăprevederilorăOrdonan eiădeăurgen ăaăGuvernuluiănr.ă158/2005, constituie
refuzuriăjustificateălaăplataăindemniza iilorăurm toareleăsitua ii:
a) nu se faceă dovadaă calit iiă deă asigurată pentruă concediiă şiă indemniza iiă deă
asigur riăsocialeădeăs n tate;
b)ăneîndeplinireaăstagiuluiăcompletădeăcotizare,ăcuăexcep iileăprev zuteădeălege;
c) necompletarea tuturor rubricilor din certificatul de concediu medicală deă c treă
medicul care a eliberat/vizat respectivul certificat;
d)ăneprezentareaăcertificatuluiădeăconcediuămedicalăînătermeneleăprev zuteădeălege;
e)ă acordareaă retroactiv ă aă certificateloră deă concediuă medicală înă afaraă situa iiloră
prev zuteădeălege;
f)ă certificateă deă concediuă medicală ceă dep şescă durateleă maximeă prev zuteă deă
prezentele norme;
g)ă amânareaă pl iiă caă urmareă aă sesiz riiă comisiiloră careă efectueaz ă controlul,ă deă
c treă angajatorulă careă constat ă eliber riă nejustificateă deă certificate de concedii
medicale;
g^1)ă Refuzulă persoaneloră aflateă înă incapacitateă temporar ă deă munc ă deă aă seă puneă laă
dispozi iaăpersoanelorăabilitate,ăpentruăefectuareaăverific riiălaăadresaădeăreşedin ;
-----------Literaăg^1)ăaă art.ă 88ăaă fostăintrodus de pct. 27 al art. I din ORDINUL nr. 430 din
11 mai 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 312 din 12 mai 2010.
h)ăalteăsitua iiăsimilareătemeinicăfundamentate.
ART. 89
Mediciiă careă elibereaz ă certificateă deă concediuă medicală auă obliga iaă deă aă raportaă
datele referitoare la aceste certificate. Raportarea se va face lunar, la termenele
stabiliteădeăcaseleădeăasigur riădeăs n tate,ăatâtăpeăsuportăhârtie,ăconformăformularului
deăraportareăprezentatăînăanexaănr.ă11,ăcâtăşiăelectronic,ăînăformatulăsolicitatădeăCNAS.
ART. 90
Caseleă deă asigur riă deă s n tateă auă obliga iaă deă aă ineă eviden eă distincteă cuă
înregistrarea certificatelor de concediu medical distribuite medicilor,ă precumă şiă aă
certificatelorădeăconcediuămedicalăeliberateădeăaceştia.
ART. 91
Contribu iaă deă asigur riă socialeă deă s n tateă nuă seă datoreaz ă asupraă indemniza iiloră
reglementate de Ordonan aă deă urgen ă aă Guvernuluiă nr. 158/2005,ă cuă excep iaă contribu ieiă
deăasigur riăsocialeădeăs n tateădatorateădeăangajatorăpentruăindemniza iileădeăasigur riă
socialeădeăs n tateăsuportateădinăfondurileăpropriiăaleăacestora.
ART. 92
Pentru constituirea bazei de calcul a indemniza iiloră deă asigur riă socialeă deă
s n tateăcuveniteăasigura ilorăcareărealizeaz ăvenituriăexprimateăînămonedaăaltoră riăseă
iaă înă considerareă contravaloareaă înă leiă aă acestoră venituri,ă ob inut ă prină aplicareaă
cursuluiă deă schimbă valutară comunicată deă Bancaă Na ional ă aă Românieiă dină dataă stabilit ă
pentru plata drepturilor salariale sau a veniturilor asigurate, din lunile respective.
ART. 93
(1)ă Drepturileă laă concediiă şiă indemniza iiă careă s-auă n scută anterioră situa ieiă deă
încetareă aă activit iiă angajatorului sau înainte de expirarea termenului pentru care a
fostă încheiată contractulă individuală deă munc ,ă contractulă deă administrareă oriă deă
management,ă aă expirată termenulă pentruă careă aă fostă exercitat ă func iaă public ă oriă aă
expirată mandatulă înă bazaă c ruiaă aă desf şurată activitateă înă func iiă electiveă sauă înă
func iiă numiteă înă cadrulă autorit iiă executive,ă legislativeă oriă judec toreştiă seă achit ă
dinăbugetulăFonduluiăna ionalăunicădeăasigur riăsocialeădeăs n tate.
------------Alin. (1) al art. 93 a fost modificat de pct. 10 al art. I din ORDINUL nr. 130 din 18
februarie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 141 din 24 februarie 2011.

(1^1)ă Plataă indemniza iiloră deă asigur riă socialeă deă s n tate,ă pentruă drepturileă careă
s-auăn scutăanteriorăsitua iiloră prev zuteălaăalin.ă (1),ăseăefectueaz ăpân ălaăîncetareaă
situa ieiăcareăaădeterminatănecesitateaăeliber riiădeăcertificateămedicale.
-----------Alin. (1^1) al art. 93 a fost introdus de pct. 28 al art. I din ORDINUL nr. 430 din
11 mai 2010, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 312 din 12 mai 2010.
(2)ă Înă vedereaă prelu riiă înă plat ă dină Fondulă na ională unică deă asigur riă socialeă deă
s n tateă aă drepturiloră careă s-auă n scută anterioră situa iiloră prev zute la alin. (1),
angajatoriiă sau,ă dup ă caz,ă persoaneleă interesateă depună urm toareleă acteă laă caseleă deă
asigur riădeăs n tate:
a)ă listaă angaja iloră afla iă înă plat ă deă indemniza iiă deă asigur riă socialeă deă
s n tate;
b)ăsitua iaăpl iiălunareăaădrepturilorăpân ălaădataădepuneriiădocumenta iei;
c) actul legal prin care s-aă dispusă încetareaă raportuluiă deă munc ,ă cuă indicareaă
temeiului legal;
d)ăacteleămedicaleăşiăalteăacteăprev zuteădeălegeăpentruăacordareaădrepturilor;
e)ăînăcazulăexpir riiătermenului pentru care a fost încheiat contractul individual de
munc ,ă seă maiă depuneă şiă copiaă deă peă contractulă individuală deă munc ,ă cuă vizaă
inspectoratuluiăteritorialădeămunc ,ădup ăcaz;
f)ă înă cazulă încet riiă activit iiă angajatorului,ă seă maiă depuneă şiă unul dintre
urm toareleăacte:
- actulă oficială careă atest ă începereaă proceduriiă deă încetareă aă activit iiă
angajatoruluiă (încheiereaă judec torului-sindic,ă hot râreaă adun riiă generaleă aă
ac ionarilor,ăr mas ădefinitiv ,ăprivindălichidareaăadministrativ );
- copieă legalizat ă deă peă certificatulă deă încheiereă privindă radiereaă dină registrulă
comer uluiă(pentruăangajatori,ăagen iăeconomici);
- confirmareaă scris ă aă expir riiă valabilit iiă sauă aă anul riiă autoriza ieiă deă
func ionareăoriăaăautoriza ieiădeăliber ăpractic ă(pentruăangajatori,ăpersoaneăfizice);
- procesul-verbalădeăinsolvabilitateăîncheiatădeăunit ileăfiscaleăteritoriale;
- copieă legalizat ă deă peă actulă deă desfiin areă aă organiza ieiă coopera ieiă
meşteşug reşti;
- confirmarea scris ăaăexpir riiămandatuluiăexercitatăînăcadrulăautorit iiăelective,ă
executive,ălegislativeăsauăjudec toreşti;
- oriceă alteă acteă prev zuteă deă legisla iaă înă materieă înă vigoareă laă dataă încet riiă
activit iiăangajatorului.
ART. 94
În cazul persoanelorăcare,ăînainteădeăaăocupaăfunc iiăelectiveăoriădeăaăfiănumiteăînă
cadrulăautorit iiăexecutive,ălegislativeăsauăjudec toreşti,ăauăfostăangajateăcuăcontractă
individuală deă munc ă aă c ruiă executareă seă suspend ,ă peă durataă exercit riiă mandatului,ă
potrivit uneiă legiă speciale,ă indemniza iileă cuveniteă laă dataă expir riiă mandatuluiă seă
pl tescă deă c treă angajatori,ă înă condi iileă legiiă (dac ă aceştiaă nuă şi-au încetat
activitatea), în cuantumurile stabilite la data deschiderii dreptului.
ART. 95
Drepturile preluateă laă încetareaă activit iiă angajatoriloră sauă laă expirareaă
termenuluiă pentruă careă aă fostă încheiată contractulă individuală deă munc ă şiă achitateă dină
Fondulă na ională unică deă asigur riă socialeă deă s n tateă şiă care,ă potrivită legii,ă trebuiauă
s ă fieă suportateă dină fondurileă angajatoriloră seă recupereaz ă ulterioră deă c treă caseleă deă
asigur riădeăs n tate,ăînăconformitateăcuădispozi iileălegaleăînăvigoare.
ART. 96
Înă cazulă înă careă termenulă deă plat ă aă indemniza ieiă expir ă într-oă ziă nelucr toare,ă
plata se consider ăînătermenădac ăesteăefectuat ăînăziuaălucr toareăimediatăurm toare.
ART. 97
Anexele nr. 1-15ăfacăparteăintegrant ădinăprezenteleănorme.
-------------Art. 97 a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDINUL nr. 526 din 16 mai 2006,
publicat in MONITORUL OFICIAL nr. 447 din 24 mai 2006.

ANEXA 1*)
------la norme
-------*T*
*Font 7*
CasaădeăAsigur riădeăs n tateă.............
Nr. |_|_|_|_|_|_|_| din ziua |_|_| luna |_|_| anul |_|_|_|_|
DECLARA IEăini ial ă|_|ărectificativ ă|_|
Privindăeviden aăobliga iilorădeăplat
c treăbugetulăFonduluiăNa ionalăUnicădeăAsigur riăSocialeăde
S n tateăpentruăconcediiăşiăindemniza iiăpentruălunaă|_|_| anul |_|_|_|_|
A. Denumire angajator |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

B. CUI (cod fiscal) |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

C.ăNr.ăÎnreg.ăReg.ăă|_|_|/|_|_|_|_|_|/|_|_|_|_|ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăD.ăNr.ăAngaja iă|_|_|_|_|_|_|
Comer ului
E.ăTotalăfondăsalariiăăă|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|ăăăăăăăăăăăF.ăTotalăcontribu iiăpentruăconcedii|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
bruteărealizateăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăşiăindemniza iiăcalculateălaăfondăsalarii
G.ăTotalăindemniza iiă |_|_|_|_|_|_|_|_|_|ăăăăăăăăăăăăăăăăăăH.ăTotalăcontribu iiăpentruăconcediiăşiăă|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
suportateădinăFAAMBPăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăindemnizatiiădatorateăpentruăindemniza iile
suportate din FAAMBP
I.ăTotalăcontribu iiădatorateăFNUASSăpentruăconcediiăăăăăăăă|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
şiăindemniza ii
J.ăTotalăcuantumăpresta iiădeăsuportatădinăFNUASSăăăăăăăăăăă|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
pentruăconcediiăşiăindemniza ii
Din care:
Nr.
Total
Total
Suma
Total
Suma din FNUASS
Cazuriăăăăăăăzileăăăăăăăăzileăăăăăăăăăsuportat ăăăăăăzileăăăăăăăpentru
presta iiăăăăpresta iiăăăădeăangajatorăăăpresta iiăăconcediiăşi
suportateăăăăăăăăăăăăăăăăăăădinăăăăăăăăindemniza ii
de angajator
FNUASS
J1.ăIndemniza iiăpentruăăăăăăăăăăăăăăă|_|_|_|_|_|ăă|_|_|_|_|_| |_|_|_|_|_| |_|_|_|_|_| |_|_|_|_|_| |_|_|_|_|_|_|_|_|_|
incapacitateătemporar ădeămunc
J2. Prevenire îmbolnavire

|_|_|_|_|_|

|_|_|_|_|_|

|_|_|_|_|_|

|_|_|_|_|_|

|_|_|_|_|_|

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

J3.ăSarcin ăşiăl uzie

|_|_|_|_|_|

|_|_|_|_|_|

|_|_|_|_|_|

|_|_|_|_|_|

|_|_|_|_|_|

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

J4. Îngrijire copil bolnav

|_|_|_|_|_|

|_|_|_|_|_|

|_|_|_|_|_|

|_|_|_|_|_|

|_|_|_|_|_|

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

J5.ăIndemniza ieădeărisc
maternal

|_|_|_|_|_|

|_|_|_|_|_|

|_|_|_|_|_|

|_|_|_|_|_|

|_|_|_|_|_|

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

K.ăTotalăsum ădeărecuperatădeălaăFNUASSăpentruăconcediiăşiăindemniza iiăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
din luna/lunile anterioare
L*).ăTotalăsum ărecuperat ădeăangajatorădinăcontribu iaăluniiăcurenteăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
M.ăTotalăsum ădeăviratălaăFNUASSăpentruăconcediiăşiăindemniza iiăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
N.ăTotalăsum ădeărecuperatădeălaăFNUASSăpentruăconcediiăşiăindemniza iiăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
O.ăAdres ăangajator
Localitatea: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
Nr. |_|_|_|_|_|_|

Bl. |_|_|_|_|_|_|

Sc. |_|_|_|_|

Et. |_|_|

Strada: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
Ap. |_|_|_|_|

Tel: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Jude :ă|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|ăăăSector:ă|_|_|ăăăăăăăăăăE-mail: |_ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ __ _ _ _ _ _ __ |
P. Conturi bancare

Banca: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
Cont:

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Banca: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
Cont:

Filiala: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Filiala: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Subăsanc iunileăaplicateăfalsuluiăînăacteăpublice,ădeclarăc ăamăexaminatăaceast ădeclara ieăşiăînăconformitateăcu
informa iileăfurnizateăoădeclarăcorect ăşiăcomplet
Numele ................. Prenumele ............... Data .............
Func ie**)..............

Semn turaăşiăştampilaă...............ăNr.ătotalădeăfileăAnexaă2ă|_|_|_|
______________
*)ăSumeleărecuperateădinăcontribu iaăluniiăcurenteăsuntăsumeleăpentruăcareănuăseădepuneăcerereădeărestituireălaăCAS
**)ăDirectorăGeneralăsauăalt ăpersoan ăautorizat
┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ăDeclara ieănominal ăpeăsuportămagneticăăăăăăăăăăăăă[ă]ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăNr.ăDischete/CD-ROMăăăăă[ă][ă]ă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
│
│ăDeclara ieănominal ătransmis ăpeăcaleăelectronic ăă[ă]ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
│
│ăVerificatăcorectitudineaăfişierelor:ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăNume:ă..............................ăăăăăSemnatur ă.............ăă│
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
*ST*
-----------Anexa 1 a fost inlocuita cu anexa 1 la ORDINUL nr. 430 din 11 mai 2010, publicat in MONITORUL OFICIAL nr. 312 din 12 mai 2010, conform pct. 29 al
art. I din acelasi act normativ.
*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neam :
Conform pct. 12 al art. I din ORDINUL nr. 130 din 18 februarie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 141 din 24 februarie 2011, anexele nr. 1-3
se utilizeaz ănumaiăpentruădepunereaădeclara iilorărectificativeăpentruăperioadeleădeăraportareăanterioareădateiădeă1ăianuarieă2011.
ANEXA 2*)
------la norme
-------*T*
*Font 7*
CasaădeăAsigur riădeăs n tateă.............
Nr. |_|_|_|_|_|_|_| din ziua |_|_| luna |_|_| anul |_|_|_|_|
DECLARA IEăini ial ă|_|ărectificativ ă|_|
privindăeviden aănominal ăaăasigura ilorăcareăau
beneficiatădeăconcediiăşiăindemniza iiăpentru
luna |_|_| anul |_|_|_|_|
Denumire angajator |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

CUI |_|_|_|_|_|_|_|_|_|

┌───┐┌─────────────┐┌──────────────────────┐ăăăăăăă┌────────────────┐┌────────────────┐ă┌──────────────────┐
│Nr.││ăăăăTipă
││ăNume/Prenumeăasigurat│ăăăăăăă│ăCNPăasiguratăăă││Luatăînăeviden a│ă│ăZileălucr toareăă│
│Crt││rectificareă*││ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăă││ăălaăCASă......ă│ă└──────────────────┘
└───┘└─────────────┘└──────────────────────┘ăăăăăă └────────────────┘└────────────────┘ă┌──────────────────┐
┌────────────────┐ăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Totalăzileălucrate│
│ăCNPăcopilăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăă └──────────────────┘
└────────────────┘
|_|_||_| [
] |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
|_|_|
|_|_|_|_|_|
|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
┌────────────────┐ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă┌────────────-───┐
│Serieăşiănum răă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│Serieăşiănum răă│
│Certificatădeăăă│ă|_|_|_|_|_|ă|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|ăăă│Certificatădeăăă│ă|_|_|_|_|_|ă|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
│ConcediuăMedical│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ConcediuăMedical│
│ăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăIni ială**ăăăă│
└────────────────┘ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă└────────────-───┘
┌─────────┐ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă┌────────────┐ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă┌──────────────┐ăăăăă┌──────────────┐
│Dataăăăăă│|_|_|_|_|_|_|_|_|ăăă│ăăCodăăăăăăă│ă|_|_|ăăăăăăăăăăăăăă│Zileăpresta ii│ă|_|ă│Zileăpresta ii│ă|_|_|
│acord rii│ZăZăLăLăAăAăAăAăăăăă│indemniza ie│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│suportateădeăă│ăăăăă│ăăsuportateăăă│
└─────────┘ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă└────────────┘ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│angajatorăăăăă│ăăăăă│ădinăFNUASSăăă│
└──────────────┘ăăăăă└──────────────┘
┌─────────┐ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă┌──────────────┐ăăăăăăăăăăăă┌──────────────────┐
│Loculădeă│ăMedicădeă|_|ăSpitală|_|ăAmbulatoriuă|_|ăCASă|_|ăăăăăă│Sumaăsuportat │|_|_|_|_|_|ă│Sumaăsuportat ădin│|_|_|_|_|_|
│presciere│ăfamilieăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│deăangajatorăă│ăăăăăăăăăăăă│ăăFNUASSăpentruăăă│
└─────────┘ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
└──────────────┘ăăăăăăăăăăăă│ăăăconcediiăşiăăăă│
│ăăăindemniza iiăăă│
└──────────────────┘
┌─────────┐ăăăăăăăăăăăăăăăăăăă┌─────────┐ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă┌───────────────────┐ăăăăăăă┌───────────────────┐
│Valabilăă│|_|_|_|_|_|_|_|_|ăă│Valabilăă│|_|_|_|_|_|_|_|_|ăăăăăăă│Codăurgen ***)ăăăă│|_|_|_|│Codăboal ăă***)ăăăă│|_|_|
│deălaă...│ZăZăLăLăAăAăAăAăăăă│pân ăăăăă│ZăZăLăLăAăAăAăAăăăăăăăăă│medico-chirurgical │ăăăăăăă│infecto-contagioas │
└─────────┘ăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│laă......│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă└───────────────────┘ăăăăăăă└───────────────────┘
└─────────┘
┌─────────────────┐ăăăăăăăăăăăăăă┌────────────┐ăăăăăăăăăăăăăăăăăă┌────────────────┐
│Venituriăluateăîn│|_|_|_|_|_|_|ă│Zileăbaz ăde│|_|_|_|ăăăăăăăăăăă│ăăăNr.ăAvizăăăăă│|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
│bazaădeăcalculăăă│ăăăăăăăăăă
│calculăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăămedicăexpertăă│
└─────────────────┘ăăăăăăăăăăăăăă└────────────┘ăăăăăăăăăăăăăăăăăă└────────────────┘
┌─────────────────┐ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă┌──────────┐
│Mediaăzilnic ăăăă│|_|_|_|_|_|_|ă|_|_|ăăă│Totalăzile│|_|_|
│a bazeiădeăcalcul│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│presta iiă│
└─────────────────┘ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă└──────────┘ăăăăăăăăSemn tura/Ştampilaă...........
*ST*

_________
*)ăMăţămodificareăăăăăăAăţăad ugareăasiguratăăăSăţăştergereăasigurat
**)ăSeăcompleteaz cuăseriaăşiănum rulăCertificatuluiădeăconcediuămedicalăini ialănumaiăînăcazulăconcediuluiămedicală"înăcontinuare"
***)ă Seă completeaz ă dup ă caz,ă cuă codulă deă urgen ă medico-chirurgical ă respectivă codulă deă boal ă infecto-contagioas ,ă prez zuteă înă H.G. nr.
1186/2000
-----------Anexa 2 a fost inlocuita cu anexa 2 la ORDINUL nr. 430 din 11 mai 2010, publicat in MONITORUL OFICIAL nr. 312 din 12 mai 2010, conform pct. 30 al
art. I din acelasi act normativ.
*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neam :
Conform pct. 12 al art. I din ORDINUL nr. 130 din 18 februarie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 141 din 24 februarie 2011, anexele nr. 1-3
seăutilizeaz ănumai pentruădepunereaădeclara iilorărectificativeăpentruăperioadeleădeăraportareăanterioareădateiădeă1ăianuarieă2011.

ANEXA 3*)
------la norme
-------METODOLOGIA
deă transmitereă peă caleă electronic ă aă declara iiloră privindă eviden aă nominal ă aă
asigura iloră careă auă beneficiată deă concediiă şiă indemniza iiă şiă aă obliga iiloră deă plat ă
c treă bugetulă Fonduluiăna ionalăunicădeăasigur riă socialeă deăs n tateăpentruă concediiăşiă
indemniza ii
Condi iiăgenerale
Declara iileă privindă obliga iileă deă plat ă c treă bugetulă Fonduluiă na ională unică deă
asigur riă socialeă deă s n tateă (FNUASS)ă şiă eviden aă nominal ă aă asigura iloră careă auă
beneficiată deă concediiă şiă indemniza iiă seă voră faceă atâtă peă suportă hârtieă semnată şiă
ştampilată(anexaănr.ă1ăşiă2),ăcâtăşiăînăformatăelectronic.ăAcesteaăseăvorădepuneălaăcasaă
deăasigur riă deăs n tateă înăaă c reiă raz ăadministrativ-teritorial ăseăafl ăsediulăsocială
sau domiciliul angajatorului. Datele în format electronic se depun pe suport magnetic sau
optic (dischet ă FDă 3,5",ă CD)ă oriă seă transmită on-lineă (înă formată electronic,ă dac ă esteă
înso ită deă oă semn tur ă electronic ă agreat ă deă ambeleă p r i),ă fiindă înso iteă şiă deă
transmitereaăpeăsuportăhârtieăsemnatăşiăştampilat.
Condi iiătehniceăstandardăpentruăformatulăelectronic
Declara iileăînăformatăelectronicăvorăcon ineădou ăfişiereăînăstructuraăDBF,ăcareăvoră
aveaăînămodăobligatoriuăurm toareleădenumiriăşiăcon inuturi:
A1_LLAA_CUI.dbfă (anexaă nr.ă 1)ă şiă va con ineă dateleă centralizatoruluiă referitoareă laă
obliga iileădeăplat ăaleăangajatoruluiăc treăbugetulăFNUASS;
A2_LLAA_CUI.dbfă(anexaănr.ă2)ăşiăvaăcon ineădateleăaferenteăasigura ilor,
unde:
LLăreprezint ălunaăpentruăcareăseăfaceăraportarea;
AAăreprezint ăultimeleădou ăcifreăaleăanuluiăpentruăcareăseăfaceăraportarea;
CUIăreprezint ăcodulăunicădeăidentificare.
Denumireaă câmpuriloră date,ă tipulă şiă ordineaă acestoraă dină structurileă fişiereloră suntă
obligatorii.
Structuraă fişiereloră deă raportare,ă aprobat ă prină ordină ală preşedinteluiă Caseiă
Na ionaleădeăAsigur riădeăS n tate,ăprecumăşiălistaăcaselorădeăasigur riădeăs n tateăcareă
potăprimiăraport rileăon-lineăseăpublic ăpeăpaginaăwebăaăCaseiăNa ionaleădeăAsigur riădeă
S n tate,ălaăadresaăwww.casan.ro.
------------Anexa 3 a fost modificata, fiind inlocuita cu Anexa 1 la ORDINUL nr. 283 din 24
martie 2006, publicat in MONITORUL OFICIAL nr. 292 din 31 martie 2006.
*) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neam :
Conform pct. 12 al art. I din ORDINUL nr. 130 din 18 februarie 2011, publicat în
MONITORUL OFICIAL nr. 141 din 24 februarie 2011, anexele nr. 1-3ă seă utilizeaz ă numaiă
pentruă depunereaă declara iiloră rectificativeă pentruă perioadele de raportare anterioare
datei de 1 ianuarie 2011.
ANEXA 4
------la norme

-------*T*
*Font 9*

CasaăNa ional ădeăAsigur riădeăS n tate
CasaădeăAsigur riădeăS n tateă.......................
Nr.ă┌──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┐ăădinăă┌──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┐
└──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘ăăăăăăă└──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘
DECLARA IE
deăasigurareăpentruăconcediiăşiăindemniza ii

1. Date privind solicitantul
Nume
Prenume
┌──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┐ăă┌──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┐
└──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘ăă└──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘
B.I./C.I

Seria ┌──┬──┬──┬──┐ăăNr.ă┌──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┐
└──┴──┴──┴──┘ăăăăăă└──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘

Eliberatădeă┌──┬──┬──┬──┐ăăLaădataă┌──┬──┬──┬──┬──┬──┐
└──┴──┴──┴──┘ăăăăăăăăăă└──┴──┴──┴──┴──┴──┘
Z Z L L A A
CNPă┌──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┐
└──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘
Adresa:
Localitate
Str.
┌──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┐ă ┌──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┐
└──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘ăă└──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘
Nr.
Bl.
Sc.
Ap.
Sectorul
┌──┬──┬──┬──┐ă┌──┬──┬──┬──┐ă┌──┬──┬──┬──┐ă┌──┬──┬──┬──┐ă┌──┬──┐
└──┴──┴──┴──┘ă└──┴──┴──┴──┘ă└──┴──┴──┴──┘ă└──┴──┴──┴──┘ă└──┴──┘
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
2.ăDeclara ieăcuăprivireălaăîncadrareaăînăprevederileăart.ă1ăalin.ă(2)ădin Ordonan aăde
urgen ăaăGuvernuluiănr.ă158/2005:
Începândăcuădataădeă┌──┬──┬──┬──┬──┬──┐
└──┴──┴──┴──┴──┴──┘
Z Z L L A A
2.1ăAsiguratulădeclar ăc ăseăîncadreaz ăînăcategoria:
2.1.1 [] Asociat unic []ăAsocia iă[]ăComanditariă[]ăAc ionari
2.1.2ă[]ăMembriăaiăasocia iilorăfamiliale
2.1.3ă[]ăPersoan ăautorizat ăs ădesf şoareăactivit iăindependente
2.1.4ă[]ăPersoaneleăprev zuteălaăart.ă1ăalin.ă(2)ălit.ăe)ădinăOrdonan aădeăurgen ăa
Guvernului nr. 158/2005
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
3.ăIndemniza ieălunar ăpentruăasociatăunicălaănivelulăvaloriiăînscriseăîn
declara iaădeăasigur riăsocialeă┌──┬──┬──┬──┬──┐ălei
└──┴──┴──┴──┴──┘
Contribu iaălunar ăpentruăconcediiăşiăindemniza iiă┌──┬──┬──┬──┬──┐ălei
└──┴──┴──┴──┴──┘
Seăcompleteaz ădeăasigura iiădeălaăpct.ă2.1.1ă- asociat unic.
3.1 Venitulălunarăasiguratălaănivelulăvaloriiăincluseăînădeclara ia/ă┌──┬──┬──┬──┬──┐
contractulădeăasigur riăsocialeăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă└──┴──┴──┴──┴──┘
Contribu iaălunar ăpentruăconcediiăşiăindemniza iiă┌──┬──┬──┬──┬──┐
└──┴──┴──┴──┴──┘
Seăcompleteaz ădeăasigura iiădeălaăpct.ă2.1.4.
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
4. Venitul din dividende estimat/anual
┌──┬──┬──┬──┬──┐ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă┌──┬──┬──┬──┬──┐

└──┴──┴──┴──┴──┘ălei,ădinăcareălunarăă└──┴──┴──┴──┴──┘ălei
Contribu iaălunar ăpentruăconcediiăşiăindemniza iiă┌──┬──┬──┬──┬──┐ălei
└──┴──┴──┴──┴──┘
Seăcompleteaz ădeăasigura iiădeălaăpct.ă2.1.1ă- inclusiv asociatul unic care nu se
reg seşteălaăpct.ă3.
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
5. Venitul estimat/anual supus impozitului pe venit potrivit Legii nr. 571/2003 privind
Codulăfiscalăesteădeă┌──┬──┬──┬──┬──┬──┐ălei,ădinăcareălunară┌──┬──┬──┬──┬──┐ălei.
└──┴──┴──┴──┴──┴──┘ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă└──┴──┴──┴──┴──┘
Contribu iaăpentruăconcediiăşiăindemniza iiă┌──┬──┬──┬──┬──┐ălei
└──┴──┴──┴──┴──┘
Seăcompleteaz ădeăasigura iiădeălaăpct.ă2.1.2ăşiă2.1.3.
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
6.ăDeclara iaăasiguratului:
- declarăpeăpropriaăr spundereăc ădateleădeămaiăsusăcorespundărealit ii;
- cunoscăobligativitateaăvir riiălaăbugetulăFNUASSăaăcontribu iilorălunareăpentru
concedii şiăindemniza iiăpân ălaădataădeă25ăaăluniiăurm toareăceleiăpentruăcareăse
datoreaz ăplata,ăînăcazăcontrarăurmândăs ăachitămajor riădeăîntârziere;
- cunoscăobligativitateaădepuneriiăcomunic riiădeămodificareăînătermenădeămaximumă30ăde
zile de la apari iaămodific riiărespective;
- cunoscăobligativitateaădepuneriiăcertificatuluiădeăconcediuămedicalăpân ălaătermenele
stabilite de Ordonan aădeăurgen ăaăGuvernuluiănr.ă158/2005;
- cunosc obligativitatea depunerii, la închidereaăexerci iuluiăfinanciarăanual,ăa
documentelorăjustificativeăprivindăveniturileăefectivărealizateăînăvedereaăregulariz rii
obliga iilorădeăplat ,ăcuăexcep iaăsitua iilorădeălaăpct.ă3.
Dataă┌──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┐ăSemn turaăasiguratuluiă..................
└──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘
*ST*
-----------Anexaă4ăaăfostăînlocuit ăcuăanexaă1ălaăORDINUL nr. 130 din 18 februarie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL
nr. 141 din 24 februarie 2011, conform pct. 13 al art. I din acelasi act normativ.

ANEXA 5
------la norme
-------*T*
CASAăNA IONALAăDEăASIGUR RIăDEăS N TATE
CASAăDEăASIGUR RIăDEăS N TATEă|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

COMUNICARE DE MODIFICARE
aădeclara ieiădeăasigurareăpentruăconcediiăsiăindemniza ii
Nr. |_|_|_|_|_|_|_| Din ziua |_|_|, Luna |_|_|, Anul |_|_|_|_|
Pentru asiguratul:
Numeăşiăprenume:ă|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
Cod numeric personal: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
Începând cu data de: Zi |_|_|, Luna |_|_|, An |_|_|_|_|

Înădeclara iaădeăasigurare
Nr. |_|_|_|_|_|_|_| Din ziua |_|_|, Luna |_|_|, Anul |_|_|_|_|
Auăsurvenităurm toareleămodific ri:
┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ăăăăă─────────────────────────────────────────────────────────────────ăăăăăă│
│ăăăăă─────────────────────────────────────────────────────────────────ăăăăăă│
│ăăăăă─────────────────────────────────────────────────────────────────ăăăăăă│
│ăăăăă─────────────────────────────────────────────────────────────────ăăăăăă│
│ăăăăă─────────────────────────────────────────────────────────────────ăăăăăă│
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
Aceast ăcomunicareădeămodificareăaăfostăcompletat ăînă2ăexemplareăîn
prezen aămeaă.........ăAvândăfunc iaădeă.............................
În cadrul Casei de asigur riădeăs n tateă............................

Semn tur ăasigurat,ăăăăăăăăăăăăSemn tur ăasigurator,
*ST*
ANEXA 6
------la norme
-------*T*
CASAăNA IONALAăDEăASIGUR RIăDEăS N TATE
CASAăDEăASIGUR RIăDEăS N TATEă|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

SOLICITAREăDEăRETRAGEREăAăDECLARA IEIăDE
ASIGURARE PENTRU CONCEDII SI INDEMNIZATII
Nr. |_|_|_|_|_|_|_| Din ziua |_|_|, Luna |_|_|, Anul |_|_|_|_|

Subsemnatul: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
CNP: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
Act de identitate:

Seria |_|_|_|

Nr. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Domiciliat în Localitatea: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
Strada:
Nr. |_|_|_|_|

|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
Bloc |_|_|_|_|

Scara |_|_|_|

Etaj |_|_|

Apart. |_|_|_|_|

Jude ă/ăSector:ă|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
Telefon: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
Asigurat cuădeclara iaădeăasigurareănr:
Din ziua |_|_|, Luna |_|_|, Anul |_|_|_|_|
Solicităretragereaădeclara ieiădeăasigurareăpentruăconcediiăşi
indemniza iiăîncepândăcuădataăde:
ZI |_|_|

LUNA |_|_|

AN |_|_|_|_|

Dataăă..............ăăăăăăSemn tur ăasigurată...............
*ST*
ANEXA 7
------la norme
-------BOLILE CARDIOVASCULARE pentru care se pot acorda concedii medicale
incapacitateătemporar ădeămunc ăcuădurata de un an în intervalul ultimiior 2 ani

pentru

1.ăInfarctămiocardicăcomplicatăcuăangin ăpectoral ăpostinfarct
2.ă Infarctă miocardică complicată cuă tulbur riă deă ritmă (fibrila ieă atrial ă persistent ,ă
flutter atrial persistent, aritmii ventriculare severe, bloc atrioventricular de grad
înalt)
3.ăInfarctămiocardicăcomplicatăcuădisfunc ieăventricular ăstâng
4.ăAngin ăpectoral ăstabil ăcuăcrizeăfrecvente,ăzilnice
5.ă Valvulopatiiă semnificativeă hemodinamic,ă complicateă cuă insuficien ă cardiac ă clasaă
NYHA II-III
6.ăValvulopatii/protezeăvalvulareăcomplicateăcuăendocarditeăinfec ioase
7.ăTransplantulăcardiacăşiăopera iiăalternativeătransplantuluiăcardiac
8.ăInsuficien ăcardiac ăclasaăNYHAăII-III de orice etiologie
9. Hipertensiune arterial ăsecundar ănecontrolat ăsubătratamentămedical:
- renoparenchimatoas ,ăcuăinsuficien ărenal ăasociat ;
- renovascular ;
- endocrin
10.ăBoal ăvascular ăperiferic ăinvalidant ă(celăpu inăstadiulăIIIăFontaine)
11.ă Insuficien ă venoas ă cronic ă laă membreleă inferioare,ă cuă sindromă posttrombotică şiă
tulbur riătroficeă(ulcereăvaricoase)ărezistenteălaătratamentulămedicamentos
12.ă Afec iuniă cardiovasculareă tratateă chirurgicală cuă complica iiă postoperatoriiă
severe.
ANEXA 8
------la norme
-------*T*

Unitateaăsanitar ă.................
Localitatea .......................
Jude ul/sectorulă..................
Nr.ăconven ieiă..........ăcuăCASă.........
REFERAT MEDICAL*)
Subsemnatul dr. ............... medic primar/specialist, specialitatea
....................ăcodăparaf ă..............ăpropunăexpertizaăcapacit ii
deămunc ăaădomnului/doamneiă........................ăCNPă.................
cu domiciliul în ........................ str. ................ nr. ........
jude ul/sectorulă..............ădeăprofesieă..............ăangajat/angajat
la ........................................ .
Esteăînăeviden ădeălaădataă...................................ă.
Diagnosticulăclinicălaădataălu riiăînăeviden ă....................ă.
Diagnosticul clinic actual .......................................
.....................................................................
Examen obiectiv ...................................................
.....................................................................
Aăfostăinternat/internat ăînăspital**)ăcuădiagnosticul/diagnosticele
.....................................................................
Investiga iiăclinice,ăparaclinice**)ă................................
.....................................................................
Tratamente urmate ...................................................
.....................................................................
Plan de recuperare ..................................................
.....................................................................
Prognostic recuperator ............................................. .
.....................................................................
Seăafl ăînăincapacitateătemporar ădeămunc ădeălaădataădeă..............
şiăaătotalizatăunănum rădeă...........ăzileăconcediuămedicalălaădata
de ............... .
Propunem:
a)ăprelungireaăconcediuluiămedical,ăconsiderândăc ăbolnavulăeste
recuperabil,ăcuă..............ăzile,ădeălaă..........ăpân ălaă...........;
b)ăreducereaătemporar ăaătimpuluiădeămunc ăcuăoăp trimeădinădurata
normal ,ăpentruă...............ăzile,ădeălaă.........ăpân ălaă...........;
c) bolnavul nu este recuperabil în limitele duratei concediului medical
prev zutădeălegeăşiăpropunemăpensionareaădeăinvaliditateătemporar .
Nr. ........... din data ..........
Medic curant
(parafaăşiăştampilaăunit iiăsanitare)
----------*)ăNecompletareaătuturorărubricilorădetermin ăinvalidareaăreferatului
medical.
**) Se vor anexa rezultatele, biletele de externare din spital.
*ST*
ANEXA 9
------la norme

-------*T*
*Font 9*

CasaăNa ional ădeăAsigur riădeăS n tate
CasaădeăAsigur riădeăS n tateă............
Nr.ă┌──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┐ăădinăă┌──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┐
└──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘ăăăăăăă└──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘
CERERE - TIP
privindăsolicitareaăindemniza ieiădeăasigur riăsocialeădeăs n tate
1. Date privind solicitantul
Nume
Prenume
┌──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┐ăă┌──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┐
└──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘ăă└──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘
B.I./C.IăăSeriaă┌──┬──┬──┬──┐ăăNr.ă┌──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┐
└──┴──┴──┴──┘ăăăăăă└──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘
Eliberatădeă┌──┬──┬──┬──┐ăăLaădataă┌──┬──┬──┬──┬──┬──┐
└──┴──┴──┴──┘ăăăăăăăăăă└──┴──┴──┴──┴──┴──┘
Z Z L L A A
CNPă┌──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┐
└──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘
Adresa:
Localitate
Str.
┌──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┐ăă┌──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┐
└──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘ăă└──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘
Nr.
Bl.
Sc.
Ap.
Sectorul
┌──┬──┬──┬──┐ă┌──┬──┬──┬──┐ă┌──┬──┬──┬──┐ă┌──┬──┬──┬──┐ă┌──┬──┐
└──┴──┴──┴──┘ă└──┴──┴──┴──┘ă└──┴──┴──┴──┘ă└──┴──┴──┴──┘ă└──┴──┘
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
2. Calitatea solicitantului
[]ăAsociatăunică[]ăAsocia iă[]ăComanditariă[]ăAc ionari
[]ăMembriăaiăasocia iilorăfamilialeă[]ăPersoan ăautorizat ăs ădesf şoareăactivit i
independente
[]ăPersoaneleăprev zuteălaăart.ă1ăalin.ă(2)ălit.ăe)ădinăOrdonan aădeăurgen ăa
Guvernului nr. 158/2005
[]ăPersoaneleăpreluateăînăplat ,ăprev zuteălaăart.ă23ăalin.ă(2)ăşiăart.ă32ăalin.ă(1)ăşi
(2) din Ordonan aădeăurgen ăaăGuvernuluiănr.ă158/2005
Declara ie/contractădeăasigurareăpentruăconcediiăşiăindemniza ii

nr.ă┌──┬──┬──┬──┬──┐ădină┌──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┐
└──┴──┴──┴──┴──┘ăăăăă└──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
3.ăPlataăsolicitat ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăACTEăNECESARE:
A.ăIndemniza iaăpentru:ăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
- Certificat de concediu medical
1)ăIncapacitateătemporar ădeămunc
[]ăBoal ăobişnuit ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăSeriaă┌──┬──┬──┬──┐
└──┴──┴──┴──┘
[]ăUrgen ămedico-chirurgical ăăăăăăăăăăăăăăNr.ă┌──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┐
└──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘
[]ăBoal ăinfectocontagioas ădeăgrupăAăăăăăăăDataăacord riiă┌──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┐
└──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘
[]ăBoal ăcardiovascular
[]ăTuberculoz
[] Neoplazie
[] SIDA
2)ăPrevenireăîmboln vire:
[]ăReducereaătimpuluiădeămunc ăcuăoăăăăăăăăăăăăăăă- Certificat de concediu medical cu
p trime dinădurataănormal ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăavizulămediculuiăexpert
[]ăCarantin ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă- Certificat eliberat de D.S.P.

3) [] Maternitate
4)ă[]ăÎngrijireăcopilăbolnavăpân ălaăăăăăăăăăăăăă- Certificatădeănaştereăcopil
împlinireaăvârsteiădeă7ăaniăsauăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă(copieăşiăoriginal)
pentru îngrijirea copilului cu handicap
- Certificatăpersoan ăcuăhandicap
pentruăafec iuniăintercurenteăpân ălaăăăăăăăăăăăă(copieăşiăoriginal)
împlinirea vârstei de 18 ani
- Declara ieăpeăpropriaăr spundereăcare
atest ăc ăcel laltăp rinteăsau
sus in torălegalănuăexecut ăconcomitent
dreptul
CNPă┌──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┐
└──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘
5) [] Risc maternal

- Certificat de concediu medical
cu avizul medicului de medicina
muncii

B.ăIndemniza iaăcuvenit ăpentruălunaăăăăăăăăăăăăăăăăăăă- Certificat de deces
înăcursăşiăneachitat ăasiguratului
decedat
Seriaă┌──┬──┬──┬──┐
└──┴──┴──┴──┘
Nr.ă┌──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┐
└──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘
- Actulădeăstareăcivil ăcareăatest
calitateaădeăso /copil/p rinteăsau,ăîn
lipsaăacestora,ăactulădeăstareăcivil ăal
persoaneiăcareădovedeşteăc ăl-a îngrijit
peăasiguratăpân ălaădataădecesului
Dataă┌──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┐ăSemn turaăsolicitantuluiă....................
└──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
4.ăDateăprivindăachitareaăobliga iilorădeăasigur riăsocialeădeăs n tateăpentruăconcedii
şiăindemniza iiă(Seăcompleteaz ădeăc treăpl titorulădeădrepturi.)
A.ăStagiulădeăcotizareă(perioadaădeăcontribu ie)ărealizatăînăultimeleă12ăluni
anterioareăluniiăpentruăcareăseăacord ăconcediulămedical
de la ┌──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┐ălaă┌──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┐
└──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘ăăăă└──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘
B. Veniturile pentru care s-aăachitatăcontribu iaăindividual ădeăasigur riăsocialeăde
s n tateăpentruăconcediiăşiăindemniza iiăînăultimele 6 luni anterioare lunii pentru care
seăacord ăconcediulămedical
Media veniturilor lunare
┌──┬──┬──┬──┬──┬──┐ăleiă┌──┬──┬──┬──┬──┬──┐ălei
└──┴──┴──┴──┴──┴──┘ăăăăă└──┴──┴──┴──┴──┴──┘
C.ăNum rulădeăzileădeăconcediuămedicalăpentruăincapacitate temporar ădeămunc ,ăîn
ultimeleă12ăluniă(cuăexcep iaăconcediuluiămedicalăpentruătuberculoz ,ăneoplazii,ăSIDA,
maternitate, îngrijire copil bolnav)
┌──┬──┬──┐zile
└──┴──┴──┘
*ST*
-----------Anexaă9ăaăfostăînlocuit ăcuăanexaă2ălaăORDINUL nr. 130 din 18 februarie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL
nr. 141 din 24 februarie 2011, conform pct. 14 al art. I din acelasi act normativ.

ANEXA 10
-------la norme
-------CONVEN IE
privind eliberarea certificatelor de concediu medical
I.ăP r ileăconven iei

Casaă deă Asigur riă deă S n tateă .........................ă cuă sediulă înă
municipiul/oraşulă .....................ă str.ă ă ..........................ă nr.ă ă ......
jude ul/sectorulă .................ă tel./faxă .................ă reprezentat ă prină
preşedinteă- director general .................
şi
Furnizorul de servicii medicale organizat potrivit legii ....................
reprezentat prin ...................ă cuă Autoriza ieă sanitar ă deă func ionareă nr.ăă
..............ă
dină
..............ă
avândă
sediulă
înă
municipiul/oraşul/comunaă
......................... str. ..................... nr. .......... bl. ............ sc.
.......... et. ............ ap. ........ jude ul/sectorulă ..............ă telefonă
........................ .
II.ăObiectulăconven iei
ART. 1
Obiectulă prezenteiă conven iiă îlă constituieă eliberareaă certificateloră deă concediuă
medical, conform prevederilor Ordonan eiă deă urgen ă aă Guvernuluiă nr.ă 158/2005 privind
concediileăşiăindemniza iileădeăasigur riăsocialeădeăs n tate.
ART. 2
Eliberareaăcertificatelorădeăconcediuămedicalăseăfaceădeăc treăurm toriiămedici:
1.ă.......ăcodăparaf ă......ăAutoriza iaădeăliber ăpractic ănr.ă..../....;
2.ă.......ăcodăparaf ă......ăAutoriza iaădeăliber ăpractic ănr.ă..../....;
3.ă.......ăcodăparaf ă......ăAutoriza iaădeăliber ăpractic ănr.ă..../....;
4.ă.......ăcodăparaf ă......ăAutoriza iaădeăliber ăpractic ănr.ă..../...ă.
III.ăPrezentaăconven ieă esteăvalabil ă deălaădataăîncheieriiăpân ălaăsfârşitulă anuluiă
calendaristică pentruă careă aă fostă încheiat ,ă cuă posibilitateaă prelungiriiă valabilit iiă
prinăactăadi ional.
-----------Pct. III din anexa 10 a fost modificat de pct. 29 al art. I din ORDINUL nr. 830 din
23 aprilie 2007, publicat in MONITORUL OFICIAL nr. 519 din 1 august 2007.
IV.ăăObliga iileăp r ilor
A.ăObliga iileăcaseiădeăasigur riădeăs n tate
ART. 3
Casaădeăasigur riădeăs n tateăareăurm toareleăobliga ii:
a)ă s ă controlezeă modulă deă acordareă aă concediiloră medicaleă şiă deă eliberareă aă
certificatelor de concediu medical;
b)ă s ă in ă eviden eă distincte,ă cuă înregistrareaă certificatelor de concediu medical
distribuiteă medicilor,ă precumă şiă aă certificateloră deă concediuă medicală eliberateă deă
aceştia.
B.ăObliga iileămedicilorăcareăelibereaz ăcertificateădeăconcediuămedical
ART. 4
Mediciiăcareăelibereaz ăcertificateădeăconcediuămedicalăauăurm toareleăobliga ii:
a)ă s ă eliberezeă certificateă deă concediuă medicală cuă respectareaă prevederiloră
Ordonan eiădeăurgen ăaăGuvernuluiănr.ă158/2005;
b)ă s ă raportezeă lunară caseloră deă asigur riă deă s n tateă datele necesare pentru
urm rireaădesf şur riiăactivit iiăprivindăeliberareaăcertificatelorădeăconcediuămedical;
c)ă s ă respecteă confiden ialitateaă dateloră şiă informa iiloră privitoareă laă
certificateleădeăconcediuămedicalăeliberateăasigura ilor;
d)ăs anun eăcasaădeăasigur riădeăs n tateădespreăoriceămodificareăprivindăcondi iileă
obligatoriiăcareăauăstatălaăbazaăîncheieriiăconven ieiăşiăs ăîndeplineasc ăînăpermanen ă
acesteăcondi iiăpeădurataăderul riiăconven iilor;

e)ă s ă pun ă laă dispozi ieă organeloră deă controlă aleă caseiă deă asigur riă deă s n tateă
documenteleă medicaleă primareă careă auă stată laă bazaă eliber riiă certificateloră deă concediuă
medical;
f)ă s ă îndrumeă pacien iiă c treă unitateaă sanitar ă laă careă trebuieă s ă seă adresezeă
aceştiaă înă vedereaă ob ineriiă înă continuareă aă asisten eiă medicaleă şiă aă certificateloră deă
concediu medical.
V.ăÎncetareaăşiăreziliereaăconven iei
ART. 5.
Prezentaă conven ieă seă reziliaz ă deă plină drept,ă printr-oă notificareă scris ă aă caseloră
deăasigur riădeăs n tate,ăînătermenădeă10ăzileăcalendaristiceădeălaădataăconstat rii,ăînă
urm toareleăsitua ii:
a)ă ridicareaă deă c treă organeleă înă dreptă aă autoriza ieiă sanitareă deă func ionareă aă
furnizorului, expirarea termenului de valabilitate a acesteia;
b)ăridicareaădeăc treăorganeleăînădreptăaăautoriza ieiădeăliber ăpractic ăaămediculuiă
careă elibereaz ă certificateă deă concediuă medical,ă expirareaă termenuluiă deă valabilitateă aă
acesteia;
c)ă nerespectareaă obliga iiloră asumateă prină prezentaă conven ie,ă constatat ă cuă ocaziaă
controluluiăefectuatădeăcomisiaăconstituit ăpotrivităprevederilorăOrdonan eiădeăurgen ăaă
Guvernului nr. 158/2005;
d)ă neanun areaă caseiă deă asigur riă deă s n tateă cuă privireă laă oriceă modificareă înă
leg tur ă cuă condi iileă careă auă stat laă bazaă încheieriiă conven ieiă privindă eliberareaă
certificatuluiădeăconcediuămedicalăînătermenădeă10ăzileălucr toare;
e)ă refuzulă furnizoruluiă deă serviciiă medicaleă deă aă puneă laă dispozi ieă organeloră deă
controlăacteleădeăeviden ăaăserviciilorăfurnizate.
ART. 6
Prezentaă conven ieă înceteaz ă cuă dataă laă careă aă intervenită unaă dintreă urm toareleă
situa ii:
a)ăfurnizorulădeăserviciiămedicaleăseămut ădinăteritoriulădeăfunc ionare;
b)ă încetareă prină faliment,ă dizolvare,ă lichidare,ă desfiin areă sauă reprofilare,ă dup ă
caz;
c)ăîncetareaădefinitiv ăaăactivit iiăcaseiădeăasigur riădeăs n tate;
d)ăacordulădeăvoin ăalăp r ilor;
e)ă denun areaă unilateral ă aă conven ieiă deă c treă reprezentantulă legală ală furnizoruluiă
de servicii medicale sau al casei deă asigur riă deă s n tate,ă printr-oă notificareă scris ,ă
cuă30ădeăzileăcalendaristiceăanteriorădateiădeălaăcareăseădoreşteăîncetareaăconven iei;
f) a survenit decesul titularului cabinetului medical individual;
g) medicul titular al cabinetului medical individuală renun ă sauă pierdeă calitateaă deă
membru al Colegiului Medicilor din România.
ART. 7
Situa iileăprev zuteălaăart.ă5ăşiălaăart.ă6ălit.ăb),ăc),ăf),ăg)ăseăconstat ădeăc treă
comisiaă constituit ă potrivită prevederiloră Ordonan eiă deă urgen ă aă Guvernuluiă nr.ă
158/2005.
Situa iileăprev zuteălaăart.ă6ălit.ăa)ăseănotific ăcaseiădeăasigur riădeăs n tateăcuă
celăpu ină30ădeăzileăînainteaădateiădeălaăcareăseădoreşteăîncetareaăconven iei.
VI.ăCoresponden a
ART. 8
Coresponden aă legat ă deă derulareaă prezenteiă conven iiă seă efectueaz ă înă scris,ă prină
scrisoriărecomandateăcuăconfirmareădeăprimire,ăprinăfaxăsauădirectălaăsediulăp r ilor.
Fiecareă parteă dină conven ieă esteă obligat ă ca,ă înă termenă deă 3ă zileă din momentul în
careă intervină modific riă aleă dateloră ceă figureaz ă înă prezentaă conven ie,ă s ă notificeă
celeilalteăp r iăschimbareaăsurvenit .
VII.ăCodificareaăconven iei

ART. 9
Înăcondi iileăapari ieiă unorănoiă acteă normativeă înămaterie,ă careăintr ă înăvigoareăpeă
durataă derul riiă prezenteiă conven ii,ă clauzeleă contrareă seă voră modificaă şiă seă voră
completaă înă modă corespunz tor.ă Oriă deă câteă oriă intervină modific riă aleă elementeloră careă
auăstatălaăbazaăprezenteiăconven ii,ăaceastaăseăvaămodificaăprinăactăadi ional.
-----------Art. 9 de la Pct. VII din anexa 10 a fost modificat de pct. 30 al art. I din ORDINUL
nr. 830 din 23 aprilie 2007, publicat in MONITORUL OFICIAL nr. 519 din 1 august 2007.
VIII.ăSanc iuni
ART. 10
Constituieă contraven ieă eliberareaă certificateloră deă concediuă medicală cuă
nerespectareaă prevederiloră legaleă înă vigoareă şiă seă sanc ioneaz ă potrivită Ordonan eiă deă
urgen ăaăGuvernuluiănr.ă158/2005.
Prezenta conven ieă aă fostă încheiat ă ast ziă ............ă înă dou ă exemplareă aă câteă
.........ăpaginiăfiecare,ăcâteăunulăpentruăfiecareăparteădinăconven ie.
CasaădeăAsigur riădeăS n tateăăăăăăăăăăăFurnizorădeăserviciiămedicale
Preşedinteă- director general,
Reprezentant legal,
................................
................................
Vizat
Oficiul juridic,
..................
ANEXA 11
-------la norme
--------*T*
*Font 7*
┌───────┐
└───────┘

ini ială

┌───────┐rectificativă
└───────┘ăăăăăăăăăăăăă

CENTRALIZATOR
privind certificatele de concediu medical eliberate
în luna ..... anul .........
Unitateaăsanitar ăemitent ă.............
CUI ............
Num rulăconven ieiă........ăăăăă încheiate cu CAS ...............
┌──┬───┬───┬───┬───┬────┬────┬───┬───┬───┬────┬────┬────┬────┬────┬────┬───┬────┬────┬────┬───┬────┬───┬────┬────┬────┬────┬────┬───┬───┐
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│ăă│ca-│ăăă│ăăă│cat│lată│lată│ăăă│ăă │me-│fec-│za- │ext.│riiă│CCMă│amb/│put│laăă│tică│tică│rat│dică│ i-│dică│ex- │dică│dică│dică│rat│ăăă│
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*ST*
__________
*)ăMăţămodificareăăăAăţăad ugareăasiguratăăăSăţăştergereăasigurat
R spundemădeărealitateaăşiăexactitateaădatelor
-----------------------------------------------Reprezentantălegalăalăunit iiăsanitare,
..........................................
-----------Anexa 11 aă fostă înlocuit ă cuă anexaă 3ă laă ORDINUL nr. 130 din 18 februarie 2011, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 141 din 24 februarie 2011,
conform pct. 15 al art. I din acelasi act normativ.

ANEXA 11 A
---------la norme
-------METODOLOGIA
deătransmitereăpeăcaleăelectronic ăaădatelorăprivindăcertificateleămedicaleăeliberateă
deă mediciiă curan iă dină unit ileă sanitareă careă auă încheiată oă conven ieă înă acestă sensă cuă
caseleădeăasigur riădeăs n tate
Condi iiăgenerale
Dateleăînăformatăelectronicăseădepunăpeăsuportămagneticăsauă optică (dischet ăFDă3,5",ă
CD) ori se transmit on-lineă (înă formată electronic,ă dac ă esteă înso ită deă oă semn tur ă
electronic ăagreat ădeăambeleăp r i).
Centralizatorul certificatelor de concediu medical eliberate, prezentat în anexa nr.
11,ă peă suportă hârtie,ă semnată şiă ştampilată deă reprezentantulă legală ală unit iiă sanitare,ă
seă depuneă înso ită deă dateleă înă formată electronică sauă seă transmiteă prină poşt ă laă casaă deă
asigur ri deă s n tateă cuă careă unitateaă sanitar ă aă încheiată oă conven ieă înă acestă sensă
conform normelor în vigoare în cazul transmiterii datelor on-line.
Condi iiătehniceăstandardăpentruăformatulăelectronic
Raportareaă vaă con ineă ună fişieră deă tipă DBF,ă careă vaă avea în mod obligatoriu
urm toareaă denumireă şiă con inut:ă 11A_LLAA_XXXX.DBFă şiă vaă con ineă dateleă aferenteă
concediiloră medicaleă eliberateă asigura iloră deă c treă mediciiă curan iă înă lunaă pentruă careă
se face raportarea,
unde:
LLăreprezint ălunaăpentruăcare se face raportarea;
AAăreprezint ăultimeleădou ăcifreăaleăanuluiăpentruăcareăseăfaceăraportarea;
XXXXăreprezint ,ădup ăcaz,ăCUI,ăCNPăsauăcodăfiscal.
Denumireaă câmpuriloră date,ă tipulă şiă ordineaă acestoraă dină structuraă fişieruluiă suntă
obligatorii.
Structuraă fişiereloră deă raportare,ă aprobat ă prină ordină ală preşedinteluiă Caseiă
Na ionaleădeăAsigur riădeăS n tate,ăprecumăşiălistaăcaselorădeăasigur riădeăs n tateăcareă
potăprimiăraport rileăon-lineăseăpublic ăpeăpaginaăwebăaăCaseiăNa ionaleădeăAsigur riădeă
S n tate,ălaăadresaăwww.casan.ro.
------------Anexa 11A a fost modificata, fiind inlocuita cu Anexa 2 la ORDINUL nr. 283 din 24
martie 2006, publicat in MONITORUL OFICIAL nr. 292 din 31 martie 2006.
ANEXA 12
---------la norme
-------UNITATEA
..................................
Str. ................ nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. ...,
ap.ă....,ăsectorul/jude ulă................
Codul fiscal .....................
Contul ...........................

Trezoreria/Banca .................
Nr. ........../...................
C treăCasaădeăAsigur riădeăS n tateă..........................
Unitatea ........................, cod fiscal ..........., cu sediul în localitatea
............, str. ............. nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ...,
sectorul/jude ulă ...................,ă contă ................,ă deschisă laă Trezoreria/Bancaă
..................,ă v ă rug mă aă neă viraă sumaă deă ............ă (...............) lei,
reprezentândădiferen aădintreăsumaăindemniza iilorăcuveniteă(tipăindemniza ii):
- J1 ........................ lei;
- J2 ........................ lei;
- J3 ........................ lei;
- J4 ........................ lei;
- J5 ........................ lei;
şiă contribu iaă deă concediiă şiă indemniza iiă deă asigur riă socialeă deă s n tateă datorat ă
deăangajatorăpeăluna/perioadaă................,ădup ăcumăurmeaz :
- totalulă cuantumuluiă presta iiloră deă suportată dină bugetulă Fonduluiă na ional unic de
asigur riă socialeă deă s n tateă pentruă concediiă şiă indemniza iiă pl titeă peă luna/perioadaă
........................, suma: ................. lei;
- totalulă contribu iiloră pentruă concediiă şiă indemniza iiă datorată deă angajatoră peă
luna/perioada ..................., suma: ............ lei;
- totalulă sumeiă deă recuperată deă laă Fondulă na ională unică deă asigur riă socialeă deă
s n tateă pentruă concediiă şiă indemniza iiă peă luna/perioadaă .............,ă suma:ă
............ lei.
La prezenta cerere depunem ună num ră deă ............ă certificateă deă concediuă medicală
aferenteălunii/perioadeiăpentruăcareăseăsolicit ărestituireaăsumelor.
Neă asum mă r spundereaă pentruă realitateaă dateloră prezentateă maiă susă şiă pentruă
corectitudineaădetermin riiădrepturilorădeăindemniza iiăsocialeădeăs n tate.
Anex :ă Centralizatoră privindă certificateleă deă concediuă medicală aferentă lunii/luniloră
................
Director,
(Administrator)
................
Director economic,
...................
-----------Anexaă 12ă aă fostă înlocuit ă cuă anexaă 4ă laă ORDINUL nr. 130 din 18 februarie 2011,
publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 141 din 24 februarie 2011, conform pct. 16 al art. I
din acelasi act normativ.
ANEXA 13
---------la norme
-------CASAăNA IONAL ăDEăASIGUR RIăDEăS N TATE
CasaădeăAsigur riădeăS n tateă.....................
Str. ............................. nr. ............
Sectorul/jude ulă..................................
Aprobat
------Preşedinte-director general,
............................

REFERAT
În baza prevederilor art.ă 38ă alin.ă (2)ă dină Ordonan aă deă urgen ă aă Guvernuluiă nr.ă
158/2005 privindă concediileă şiă indemniza iileă deă asigur riă socialeă deă s n tate,ă aleă art.
77ă dină Normeleă deă aprobareă aă Ordonan eiă deă urgen ă aă Guvernuluiă nr.ă 158/2005, aprobate
prină Ordinulă ministruluiă s n t iiă şiă ală preşedinteluiă Caseiă Na ionaleă deă Asigur riă deă
S n tateă nr.ă 60/32/2006,ă analizândă documenteleă justificativeă depuseă laă Casaă deă Asigur riă
deă S n tate............ă subă nr.ă .........../..........,ă propunemă aprobarea/respingerea
pl iiă sumeiă deă .................ă leiă reprezentândă diferen aă dintreă "Totalulă cuantumuluiă
presta iiloră deă suportată dină bugetulă FNUASSă pentruă concediiă şiă indemniza ii"ă pl titeă
salaria iloră propriiă şiă "Totalulă contribu iiloră pentruă concediiă şiă indemniza iiă datorată
deă
angajator"ă
peă
luna/perioadaă
....................ă
c treă
Unitateaă
....................... din localitatea ........................... .
Motivele respingerii cererii ..............................................
...........................................................................
*T*

Direc iaămanagementăşiăeconomic
Director executiv,
............................ăăăăăăăŞefulăcompartimentuluiădeăspecialitate,
....................................
Întocmit
--------

*ST*
------------Anexa 13 a fost introdusa de pct. 3 al art. I din ORDINUL nr. 526 din 16 mai 2006,
publicat in MONITORUL OFICIAL nr. 447 din 24 mai 2006.
ANEXA 14
---------la norme
-------CASAăNA IONAL ăDEăASIGUR RIăDE S N TATE
CasaădeăAsigur riădeăS n tateă.......................
Str. ................................ nr. ...........
Sectorul/jude ulă....................................
BORDEROUăANEX
Laă ordonan areaă deă plat ă nr.ă ........../.................ă aă sumeiă reprezentândă
diferen aădintreăindemniza iileăsocialeădeăs n tateăpl titeăsalaria ilorăproprii,ăcareăseă
suport ă dină bugetulă Fonduluiă na ională unică deă asigur riă socialeă deă s n tate,ă şiă
contribu iaă angajatoruluiă pentruă concediiă şiă indemniza iiă laă bugetulă Fonduluiă na ională
unicădeăasigur riăsocialeădeăs n tate.
*T*
┌────┬───────────────────────────────┬───────────────────────────┬───────────┐
│Nr.ă│Denumireaăunit ii/codulăfiscal│Num rulăreferatuluiăaprobat│Sumaăînălei│
│crt.│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăă│
├────┼───────────────────────────────┼───────────────────────────┼───────────┤
│ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăă│
├────┼───────────────────────────────┼───────────────────────────┼───────────┤

│ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăă│
├────┼───────────────────────────────┼───────────────────────────┼───────────┤
│ăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăă│
├────┼───────────────────────────────┼───────────────────────────┼───────────┤
│ăăăă│TOTALăSUMEăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăXăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăă│
└────┴───────────────────────────────┴───────────────────────────┴───────────┘
Şefulăcompartimentuluiădeăspecialitate,
.......................................
Întocmit
-------*ST*
------------Anexa 14 a fost introdusa de pct. 3 al art. I din ORDINUL nr. 526 din 16 mai 2006,
publicat in MONITORUL OFICIAL nr. 447 din 24 mai 2006.
ANEXA 15
---------la norme
-------CASAăNA IONAL ăDEăASIGUR RIăDEăS N TATE
CasaădeăAsigur riădeăS n tateă...................
Str. .......................... nr. .............
Sectorul/jude ulă................................
C treăUnitateaă.....................,
localitatea ............, str. ......... nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. .., ap......,
sectorul/jude ulă.............
Prină prezentaă v ă facemă cunoscută c ă nuă s-a aprobat virarea sumei de ..... lei,
reprezentândă diferen aă dintreă indemniza iileă socialeă deă s n tateă pl titeă salaria iloră
proprii,ă careă seă suport ă dină bugetulă Fonduluiă na ională unică deă asigur riă socialeă deă
s n tate,ă şiă contribu iaă angajatoruluiă pentruă concediiă şiă indemniza iiă laă bugetulă
Fonduluiă na ională unică deă asigur riă socialeă deă s n tate,ă datorat ă pentruă luna/perioadaă
........................ .
*T*
Şefulăcompartimentuluiădeăspecialitate,
...................................
Întocmit
-------*ST*
------------Anexa 15 a fost introdusa de pct. 3 al art. I din ORDINUL nr. 526 din 16 mai 2006,
publicat in MONITORUL OFICIAL nr. 447 din 24 mai 2006.
ANEXA 16
---------la norme
--------

DECLARA IE
Subsemnatul/a,ă .........ă angajat( )ă al/aă ........,ă cuă sediulă ...........,ă cet eană
........,ă n scut( )ă laă dataă deă ........,ă înă localitateaă ....../(seă vaă specificaă adresaă
angajatorului)......,ă domiciliat( )ă înă .......,ă str.ă .......ă nr.ă ...,ă bl.ă ...,ă sc. ...,
et.ă ...,ă ap.ă ...,ă sectorul/jude ulă .....,ă posesor(oare)ă al/aă .....,ă seriaă ...ă nr.ă ....,ă
eliberat( )ă deă .........ă laă dataă deă ........,ă codă numerică personală .........,ă cunoscândă
dispozi iileă art.ă 292ă dină Codulă penală cuă privireă laă falsulă înă declara ii,ă declar pe
propriaăr spundereăurm toarele:
Peă perioadaă valabilit iiă concediuluiă medicală seriaă ........ă nr.ă .....,ă acordată înă
dataădeă.........,ăvoiălocuiălaăadresaădeăresedin ădin:
Str. ........ nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., sectorul/jude ulă
......................
Prină prezentaă declară c ă suntă deă acordă cuă urm toareleă condi iiă deă eliberareă aă
concediului medical:
- s ăanun ăangajatorul/pl titorulădeăindemniza iiădeăasigur riăsocialeădeăs n tateăcuă
privire la incapacitatea temporar ă deă munc ,ă precumă şiă dateleă mediculuiă careă aă eliberată
certificatulă deă concediuă medical,ă înă primeleă 24ă deă oreă deă laă ob inereaă acestuia,ă sauă înă
situa iaă înă careă apari iaă st riiă deă incapacitateă temporar ă deă munc ă aă intervenită înă
zileleă declarateă nelucr toare,ă s ă anun ă angajatorul/pl titorulă deă indemniza iiă deă
asigur riăsocialeădeăs n tateăînăprimaăziălucr toare;
- s ămen ionezăadresaădeăreşedin ăpentruăperioadaăconcediuluiămedical;
- s ă fiuă prezentă laă adresaă deă reşedin ă indicat ă peă toat ă perioadaă concediului
medical,ă cuă excep iaă situa iiloră justificateă cuă documenteă medicaleă pentruă efectuareaă deă
tratamente de specialitate, analize paraclinice sau alte proceduri medicale;
- peă durataă valabilit iiă concediuluiă medicală potă fiă vizitată laă adresaă indicat ,ă înă
intervalele orare 08,00-11,00; 12,00-17,00ă şiă 18,00-20,00, de persoanele abilitate,
desemnateăînăconformitateăcuălegisla iaăînăvigoare,ăobligându-m ăs ăm ălegitimez.
Înăcazulănerespect riiăacestorăcondi ii,ăvoiăsuportaărigorileălegisla ieiăîn vigoare.
┌────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────┐
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăOBSERVA IILEăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ă
MEDICULUIăPRESCRIPTORăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăăă│
└────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────┘
Declarant
................................
(numele,ăprenumeleăşiăsemn tura)
.........................

Data
............

-----------Anexaă 16ăaă fostăintrodus ă deăpct.ă 32ăală art. I din ORDINUL nr. 430 din 11 mai 2010,
publicatăinăMONITORULăOFICIALănr.ă312ădină12ămaiă2010,ăavândăcon inutulăanexeiă4ălaăacestă
act normativ.
ANEXA 17
---------la norme
-------- Model Nr. ............ din .............
PROCES - VERBAL DE CONSTATARE

Subsemna iiă ...../(numeleă şiă prenumele)ă ......,ă dină cadrulă ..../(institu ia)ă ....ă şiă
..........ă dină cadrulă ...../(institu ia)......,ă înă bazaă ...../(temeiulă legal)......ă şiă
împuternici iă prină ....../ă (actă administrativă nr.ă ...)....,ă amă constatată c ă asiguratulă
....../(numeleă şiă prenumele)......,ă domiciliată înă ......,ă posesoră ală ......ă seriaă ....ă
nr. ...., CNP ......, a fost/nu a fost prezent în ziua de ......, ora ......, la adresa
indicat ă înă declara iaă dat ă laă dataă deă ....,ă odat ă cuă eliberareaă certificatuluiă deă
concediu medical seria .... nr. ............
Prezentul proces-verbală deă constatareă aă fostă întocmită înă dou ă exemplare,ă dină careă
unulăr mâneălaă.............ăşiăunulălaă................ .
Prezentul proces-verbal poate fi contestat în
comunic rii,ălaăsediulăpl titoruluiădeăindemniza ie.

termen

de

30

de

zile

de

la

data

Întocmită(numele,ăprenumeleăşiăsemn tura):ăăAsigurată(numele,ăprenumele
1. .......................................ăăşiăsemn tura):
2. .......................................
-----------Anexaă 17ăaă fostăintrodus ă deăpct.ă 32ăală art. I din ORDINUL nr. 430 din 11 mai 2010,
publicat in MONITORUL OFICIAL nr. 312 din 12 maiă2010,ăavândăcon inutulăanexeiă5ălaăacestă
act normativ.
ANEXA 18
---------la norme
-------UNITATEA
.....................................
Str. ......... nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. ...,
ap.ă....,ăsectorul/jude ulă...................
Codul fiscal ........................
Contul ..............................
Trezoreria/Banca ....................
Nr. ........../......................
CENTRALIZATOR
privind certificatele de concediu medical
aferent lunii/lunilor ........................
*T*
┌────┬────────────┬────────┬─────┬──────────────┬──────────────┬─────────────┐
│Nr.ă│ăNumeleăşiăă│ăăCNPăăă│CNP*)│ăăSeriaăşiăăăă│ăăăSeriaăşiăăă│ăă Codulăăăă│
│crt.│ăprenumeleăă│asigurat│copil│ăăănum rulăăăă│ăăăănum rulăăă│indemniza iei│
│ăăăă│asiguratului│ăăăăăăăă│ăăăăă│certificatului│certificatului│ăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăă│ăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăă│ădeăconcediuăă│ădeăconcediuăă│ăăăăăăăăăăăăă│
│ă
│ăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăă│ăăămedicalăăăă│ăăămedicalăăăă│ăăăăăăăăăăăăă│
│ăăăă│ăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăă│ăăăini ialăăăă│ăăăăăăăăăăăăă│
├────┼────────────┼────────┼─────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┤
│ăăăă│ăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăă│
├────┼────────────┼────────┼─────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┤
│ăăăă│ăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăă│ăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăăă│ăăăăăăăăăăăăă│
└────┴────────────┴────────┴─────┴──────────────┴──────────────┴─────────────┘
___________
*) Se înscrie CNP copil pentru certificatele de concediu medical care au codul de
indemniza ieă09.
*ST*
Neăasum măr spundereaăpentruărealitateaădatelorăprezentateămaiăsus.

Director,
(Administrator)
...............
Director economic,
..................
-----------Anexaă 18ă aă fostă introdus ă deă pct.ă17ă ală art. I din ORDINUL nr. 130 din 18 februarie
2011,ă publicată înă MONITORULă OFICIALă nr.ă 141ă dină 24ă februarieă 2011,ă avândă con inutulă
anexei 5 la acest act normativ.
-------

