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Formaă actualizat ă aă acestuiă actă normativă pân ă laă dataă de 19ă maiă 2015ă esteă realizat ă deă
c treă Departamentulă juridică dină cadrulă S.C.ă "Centrulă Teritorială deă Calculă Electronic"ă S.A.ă
Piatra-Neam ăprinăincludereaătuturorămodific rilorăşiăcomplet rilorăaduseădeăc treă ORDONAN ă
nr. 1 din 12 ianuarie 2006; ORDONAN Aă nr.ă 35ă dină 26ă iulieă 2006; LEGEA nr. 399 din 30
octombrie 2006; ORDONAN AăDEăURGEN ănr.ă91ădină22ănoiembrieă2006; ORDONAN AăDEăURGEN ănr.ă
36 din 14 aprilie 2010; ORDONAN Aă DEă URGEN ă nr.ă 117ă dină 23ă decembrieă 2010; ORDONAN Aă DEă
URGEN ănr.ă68ădină21ăoctombrieă2014.
Con inutulă acestuiă actă apar ineă exclusivă S.C.ă Centrulă Teritorială deă Calculă Electronică
S.A. Piatra-Neam ă şiă nuă esteă ună documentă cuă caracteră oficial,ă fiindă destinată pentruă
informarea utilizatorilor.
──────────
Înă vedereaă realiz riiă obiectiveloră înscriseă înă Programulă deă guvernare cu privire la
îmbun t ireaă standarduluiă deă via ă ală persoaneloră vârstnice,ă pentruă aceastaă fiindă necesar ă
consolidareaă financiar ă aă sistemuluiă publică deă pensii,ă prină externalizareaă dină bugetulă
asigur riloră socialeă deă stată aă presta iiloră careă nuă auă leg tur ă direct ă cuă asigurareaă
social ăcareăpriveşteăpensiile,
pentruă asigurareaă cadruluiă legală necesară aplic riiă acestoră m suriă careă presupună
modific ri,ă pentruă anulă 2006,ă înă structuraă bugetuluiă asigur riloră socialeă deă stată şiă înă
aceeaă aă Fonduluiăna ionalăunicădeăasigur riă socialeă deăs n tate,ăfaptăceăimpuneăreflectareaă
în bugetele anului 2006 a sumelor necesare,
avândă înă vedereă faptulă c ă m suraă deă sus inere,ă dină surseă exterioareă bugetuluiă
asigur riloră socialeă deă stat,ă aă finan riiă unoră drepturiă deă asigur riă socialeă careă nuă auă oă
leg tur ă direct ă cuă drepturileă deă pensieă aă fostă inclus ă înă aprilieă 2004ă înă Planulă deă
ac iune,ă caă unaă dintreă ac iunileă prev zuteă pentruă realizareaă sarciniloră asumateă prină
"Împrumutulă deă ajustareă programatic ă 2",ă corespunz toră obiectivuluiă specifică "Îmbun t ireaă
sustenabilit iiă financiareă aă sistemuluiă deă pensii",ă elementeă careă vizeaz ă interesulă publică
şiăconstituieăsitua iiădeăurgen ,
inândăseamaădeăfaptulăc ăneadoptareaădeăm suriăimediateădeăc treăGuvern,ăprinăordonan ă
deăurgen ,ăarăconduceălaăgrevarea,ăînăcontinuare,ăaăbugetuluiăasigur rilorăsocialeădeăstat,ă
în detrimentul pensiilor, afectând astfel interesele persoanelor vârstnice, cu plata unei
presta iiăcareănuăconstituieăunăriscăsocial,ăaşaăcumăesteădefinitădeăinstrumentele juridice
interna ionale,ă laă imposibilitateaă respect riiă angajamenteloră privindă politicaă deă protec ieă
social ă asumateă înă Programulă deă guvernareă 2005-2008ă şiă înă documenteleă deă pozi ieă întocmiteă
înă urmaă negocieriloră deă aderareă laă Uniuneaă European ,ă precumă şiă laă imposibilitateaă
elabor riiăprocedurilorădeăimplementareăaăacestuiăactănormativ,
înătemeiulăart.ă115ăalin.ă(4)ădinăConstitu iaăRomâniei,ărepublicat ,
GuvernulăRomânieiăadopt ăprezentaăordonan

ădeăurgen

.

CAP. I
Dispozi iiăgenerale
ART. 1*)
(1)ă Persoaneleă asigurateă pentruă concediiă şiă indemniza iiă deă asigur riă socialeă deă
s n tateăînăsistemulădeăasigur riăsocialeădeăs n tate,ădenumiteăînăcontinuareăasigura i,ăauă
dreptul,ăînăcondi iileăprezenteiăordonan eădeăurgen ,ăpeăperioadaăînăcareăauădomiciliulăsauă
reşedin aă peă teritoriulă României,ă laă concediiă medicaleă şiă indemniza iiă deă asigur riă socialeă
deăs n tate,ădac :
A.ădesf şoar ăactivit iăpeăbaz ădeăcontractăindividualădeămunc ă sauă înăbazaăraportuluiă
deăserviciu,ăprecumăşiăoriceăalteăactivit iădependente;
-----------

LiteraăAă aă alin.ă (1)ă alăart.ă1ă aă fostă modificat ădeăpct.ă1ă ală art.ăIXădină ORDONAN Aă DEă
URGEN ă nr.ă 117ă dină 23ă decembrieă 2010,ă publicat ă înă MONITORULă OFICIAL nr. 891 din 30
decembrie 2010.
B.ă desf şoar ă activit iă înă func iiă electiveă sauă suntă numiteă înă cadrulă autorit iiă
executive,ă legislativeă oriă judec toreşti,ă peă durataă mandatului,ă precumă şiă membriiă
cooperatori dintr-oă organiza ieă aă coopera ieiă meşteşug reşti,ă aleă c roră drepturiă şiă
obliga iiăsuntăasimilate,ăînăcondi iileăprezenteiălegi,ăcuăaleăpersoanelorăprev zuteălaălit.ă
A;
C.ăbeneficiaz ă deă drepturiăb neştiă lunareăceăseăsuport ă dină bugetulă asigur riloră pentruă
şomaj,ăînăcondi iileălegii.
(2)ă Deă aceleaşiă drepturiă beneficiaz ă şiă persoaneleă careă nuă seă afl ă înă unaă dintreă
situa iileăprev zuteălaăalin.ă(1),ădarăsunt:
a)ăasocia i,ăcomanditariăsauăac ionari;
----------Literaă b)ă aă alin.ă (2)ă ală art.ă 1ă aă fostă abrogat ă deă pct.ă 2ă ală art.ă IXă dină ORDONAN Aă DEă
URGEN ă nr.ă 117ă dină 23ă decembrieă 2010,ă publicat ă înă MONITORULă OFICIALă nr.ă 891ă dină 30ă
decembrie 2010.
c)ămembriăaiăasocia ieiăfamiliale;
d)ăautorizateăs ădesf şoareăactivit iăindependente;
e)ă persoaneă careă încheieă ună contractă deă asigur riă socialeă pentruă concediiă şiă
indemniza iiă pentruă maternitateă şiă concediiă şiă indemniza iiă pentruă îngrijireaă copiluluiă
bolnav,ă înă condi iileă înă careă auă începută stagiulă deă cotizareă pân ă laă dataă de 1 ianuarie
2006.
------------Litera e) a alin. (2) al art.ă1ăaăfostăintrodus ădeăpct.ă1ăalăarticoluluiăunicădinăLEGEAă
nr. 399 din 30 octombrie 2006,ăpublicat ăînăMONITORULăOFICIALănr.ă901ădină6ănoiembrieă2006.
f)ă so ia/so ulă titularuluiă întreprinderiiă individuale/persoaneiă fiziceă autorizateă care,ă
f r ă aă fiă înregistrat /înregistrată înă registrulă comer uluiă şiă autorizat /autorizată s ă
func ionezeă eaă îns şi/elă însuşiă caă titulară a/ală întreprinderiiă individuale/persoan ă fizic ă
autorizat ă sauă f r ă aă fiă salariat /salariat,ă particip ă înă modă obişnuită laă activitateaă
întreprinderiiă individuale/persoaneiă fiziceă autorizate,ă îndeplinindă fieă aceleaşiă sarcini,ă
fie sarcini complementare.
-------------Lit.ă f)ă aă alin.ă (2)ă ală art.ă 1ă aă fostă introdus ă deă pct.ă 1ă ală art.ă Vă dină ORDONAN Aă DEă
URGEN ănr.ă68ădină21ăoctombrieă2014,ăpublicat ăînăMONITORULăOFICIALănr.ă803ădină4ănoiembrieă
2014.
(3)ă Persoaneleă prev zuteă laă alin.ă (2),ă careă auă calitateaă deă pensionari,ă nuă suntă
asigurateă conformă prezenteiă ordonan eă deă urgen ,ă cuă excep iaă pensionariloră deă invaliditateă
gradulăIIIăşiăaăpensionarilorănev z tori,ăcareăseăafl ăînăunaădintreăsitua iileăprev zuteălaă
lit.ăc)ăşiăd).
──────────
*)ăNot ăCTCE:
Art.ă 3ă dină ORDONAN Aă nr.ă 1ă dină 12ă ianuarieă 2006,ă publicat ă înă MONITORULă OFICIALă nr.ă 57ă
din 20 ianuarie 2006 prevede:
"Art. 3
(1) Seă asimileaz ăstagiuluiă deăcotizareă înăsistemulădeăasigur riă socialeă deăs n tateăşiă
perioadeleăînăcareăasigura iiăprev zu iălaăart.ă1ădinăOrdonan aădeăurgen ăaăGuvernuluiănr.ă
158/2005 auă realizat,ă pân ă laă dataă deă 31ă decembrie 2005, stagii de cotizare în sistemul
publică deă pensii,ă precumă şiă perioadeleă înă careă asigura iiă auă beneficiată deă indemniza ieă deă
risc maternal.
(2)ăÎnăsitua iaăînăcareălaăstabilireaăceloră6ăluniădină care,ăpotrivităprevederiloră art.
10ă alin.ă (1)ă dină Ordonan aă deă urgen ă aă Guvernuluiă nr.ă 158/2005, se constituie baza de
calculă aă indemniza iiloră seă utilizeaz ă perioadeă asimilateă stagiuluiă deă cotizareă dintreă celeă
prev zuteă laă alin.ă (1),ă veniturileă ceă seă iauă înă considerareă sunt celeă înă bazaă c roraă s-a
datorată sau,ă dup ă caz,ă s-aă achitată contribu iaă deă asigur riă socialeă înă sistemulă publică deă
pensii,ărespectivăcuantumulăindemniza ieiădeăriscămaternal."
──────────
ART. 2

(1)ă Concediileă medicaleă şiă indemniza iileă deă asigur riă socialeă deă s n tate,ă laă careă auă
dreptulăasigura ii,ăînăcondi iileăprezenteiăordonan eădeăurgen ,ăsunt:
a)ă concediiă medicaleă şiă indemniza iiă pentruă incapacitateă temporar ă deă munc ,ă cauzat ă deă
boliăobişnuiteăsauădeăaccidenteăînăafara muncii;
b)ă concediiă medicaleă şiă indemniza iiă pentruă prevenireaă îmboln viriloră şiă recuperareaă
capacit iiă deă munc ,ă exclusivă pentruă situa iileă rezultateă caă urmareă aă unoră accidenteă deă
munc ăsauăboliăprofesionale;
c)ăconcediiămedicaleăşiăindemniza iiăpentruămaternitate;
d)ăconcediiămedicaleăşiăindemniza iiăpentruăîngrijireaăcopiluluiăbolnav;
e)ăconcediiămedicaleăşiăindemniza iiădeăriscămaternal.
(2)ă Concediileă medicaleă şiă indemniza iileă deă asigur riă socialeă deă s n tateă prev zuteă laă
alin.ă(1)ăsuntădenumiteăînăcontinuareăconcediiăşiăindemniza ii.
ART. 3
Dreptulă laă concediileă şiă indemniza iileă prev zuteă laă art.ă 2ă alin.ă (1)ă esteă condi ionată
deă plataă contribu ieiă deă asigur riă socialeă deă s n tateă destinat ă suport riiă acestoră
indemniza ii,ădenumit ăînăcontinuareăcontribu ieăpentruăconcediiăşiăindemniza ii.
ART. 3^1
Pentruă aă beneficiaă deă concediiă şiă indemniza iiă deă asigur riă sociale deă s n tate,ă
persoaneleăprev zuteălaăart.ă1ătrebuieăs ăîndeplineasc ăcumulativăurm toareleăcondi ii:
a)ăs ăîndeplineasc ăstagiulăminimădeăcotizareăprev zutădeăprezentaăordonan ădeăurgen ;
b)ăs ăprezinteăadeverin aădeălaăpl titorulădeăindemniza iiădinăcareăs ăreias ănum rulădeă
zileă deă concediuă deă incapacitateă temporar ă deă munc ă avuteă înă ultimeleă 12ă luni,ă cuă excep iaă
urgen elorămedico-chirurgicale sau a bolilor infectocontagioase din grupa A;
c)ăs ăfieăprezenteălaădomiciliuăsauălaăadresaăindicat ,ădup ăcaz,ăînăintervalulădeătimpă
şiă înă condi iileă stabiliteă prină normeleă deă aplicareă aă prezenteiă ordonan eă deă urgen ,ă înă
vedereaă exercit riiă verific riiă deă c treă reprezentan iiă pl titoriloră deă indemniza iiă deă
asigur riăsocialeădeăs n tate.
-------------Art. 3^1 a fost introdus de pct. 1 al art.ă Iă dină ORDONAN Aă DEă URGEN ă nr.ă 36ă dină 14ă
aprilie 2010,ăpublicat ăînăMONITORULăOFICIALănr.ă268ădină26ăaprilieă2010.
ART. 4
-------------Alin. (1) al art. 4 a fost abrogat de pct. 2 al art.ăIă dină ORDONAN Aă DEăURGEN
din 14 aprilie 2010,ăpublicat ăînăMONITORULăOFICIALănr.ă268ădină26ăaprilieă2010.

ă nr.ă 36ă

(2) Cota de contribu ieă pentruă concediiă şiă indemniza ii,ă destinat ă exclusivă finan riiă
cheltuieliloră cuă plataă drepturiloră prev zuteă deă prezentaă ordonan ă deă urgen ,ă pentruă
persoaneleă prev zuteă laă art.ă 1ă alin.ă (1),ă esteă prev zut ă laă art. 296^18 alin. (3) lit. c)
din Legea nr. 571/2003 privindă Codulă fiscal,ă cuă modific rileă şiă complet rileă ulterioare.ă
Pentruă persoaneleă prev zuteă laă art.ă 1ă alin.ă (2),ă cotaă deă contribu ieă pentruă concediiă şiă
indemniza ii,ă destinat ă exclusivă finan riiă cheltuieliloră cuă plataă drepturiloră prev zuteă deă
prezentaă ordonan ă deă urgen ,ă esteă deă 0,85%ă şiă seă aplic ă asupraă venituriloră supuseă
impozituluiă peă venit,ă pentruă persoaneleă prev zuteă laă art.ă 1ă alin.ă (2)ă lit.ă a),ă c)ă şiă d),ă
asupra veniturilor cuprinse în contractul de asigur riă socialeă încheiată deă persoaneleă
prev zuteă laă art.ă 1ă alin.ă (2)ă lit.ă e)ă sauă asupraă venituriloră declarateă laă caseleă deă
asigur riă deă s n tateă deă persoaneleă prev zuteă laă art.ă 1ă alin.ă (2)ă lit.ă f)ă şiă seă achit ă laă
bugetulăFonduluiăna ionalăunicădeăasigur riăsocialeădeăs n tate.
-------------Alin. (2) al art. 4 a fost modificat de pct. 2 al art.ăVădinăORDONAN AăDEăURGEN ănr.ă68ă
din 21 octombrie 2014,ăpublicat ăînăMONITORULăOFICIALănr.ă803ădină4ănoiembrieă2014.
(3) Veniturileă proveniteă dină cotaă deă contribu ieă pentruă concediiă şiă indemniza iiă
prev zut ă laă alin.ă (2)ă seă prev dă distinctă laă parteaă deă venituriă aă bugetuluiă Fonduluiă
na ionalăunicădeăasigur riăsocialeădeăs n tate.
(4) Cheltuielile pentru plata drepturilor prev zuteă deă prezentaă ordonan ă deă urgen ă seă
prev dă distinctă laă parteaă deă cheltuieliă aă bugetuluiă Fonduluiă na ională unică deă asigur riă
socialeădeăs n tate.
(5)ă Excedenteleă anualeă rezultateă înă cazulă înă careă veniturileă dep şescă cheltuielileă
prev zuteădeăprezentaăordonan ădeăurgen ăseăreporteaz ăînăanulăurm tor.
(6)ăEventualeleădeficiteăînregistrateăpeăparcursulăexecu ieiăbugetareăşiădeficitulăanuală
rezultată înă condi iileă aplic riiă prevederiloră prezenteiă ordonan eă deă urgen ă seă acoper ă dină

disponibilit ileăînregistrateăînăaniiăpreceden iăcuăaceast ădestina ieăsauădeălaăbugetulădeă
stat,ădup ăcaz.
------------Alin. (6) al art. 4 a fost modificat de pct. 4 al articolului unic din LEGEA nr. 399 din
30 octombrie 2006, publicat ăînăMONITORULăOFICIALănr.ă901ădină6ănoiembrieă2006.
(7)ă Prevederileă deă cheltuieliă aprobateă pentruă presta iileă prev zuteă deă prezentaă
ordonan ă deă urgen ,ă careă seă realizeaz ,ă potrivită dispozi iiloră legale,ă directă deă c treă
angajator, prin deducereaăacestoraădinăcontribu iileădatorate,ăseăpotădep şi,ămodificându-se
corespunz toră prevederiloră bugetareă atâtă laă venituri,ă câtă şiă laă cheltuieli,ă cuă men inereaă
echilibrului aprobat.
(8)ă Ordonatorulă principală deă crediteă esteă abilitată s ă efectuezeă modific rileă prev zuteă
laăalin.ă (7)ă şiăesteă obligată s ăraportezeă MinisteruluiăFinan eloră Publiceă acesteămodific riă
atâtă distinct,ă câtă şiă prină eviden iereaă înă situa iileă financiareă trimestriale,ă respectivă
anuale.
──────────
*)ăNot ăCTCE:
Conform art.ă IIă dină ORDONAN Aă DEă URGEN ă nr.ă 91ă dină 22ă noiembrieă 2006,ă publicat ă înă
MONITORULă OFICIALă nr.ă 958ă dină 28ă noiembrieă 2006,ă cotaă deă contribu ieă pentruă concediiă şiă
indemniza iiădeă0,85%,ăprev zut ălaăart.ă4ăalin.ă(1)ăşiă(2)ăşiălaă art.ă6ăalin.ă (2),ă(5)ă şiă
(6)ă dină Ordonan aă deă urgen ă aă Guvernuluiă nr.ă 158/2005 privindă concediileăşiăindemniza iileă
deă asigur riă socialeă deă s n tate,ă aprobat ă cuă modific riă şiă complet riă prină Legea nr.
399/2006,ăseăaplic ăîncepândăcuădataădeă1ăianuarieă2007.ăPentruăîntregulăană2006,ăcotaăesteă
de 0,75%.
──────────
ART. 5
Începândăcuădataăintr riiăînăvigoareăaăprevederilorăprezenteiăordonan eădeăurgen ,ăcotaă
deăcontribu ieăprev zut ălaăart.ă4ăalin.ă(2)ăseădatoreaz ăşiăseăachit ădeăc tre:
a)ăangajatoriăpentruăasigura iiăprev zu iălaăart.ă1ăalin.ă(1)ălit.ăAăşiăB;
b)ă institu iaă careă administreaz ă bugetulă asigur riloră pentruă şomajă pentruă asigura iiă
prev zu iălaăart.ă1ăalin.ă(1)ălit.ăC;
c)ăpersoaneleăprev zuteălaăart.ă1ăalin.ă(2).
ART. 6
(1)ă Persoaneleă juridiceă sauă fiziceă prev zuteă laă art.ă 5ă auă obliga iaă s ă calculezeă şiă s ă
virezeă laă Fondulă na ională unică deă asigur riă socialeă deă s n tateă cotaă deă contribu ieă pentruă
concediiăşiăindemniza ii.
-------------Alin. (1) al art. 6 a fost modificat de pct. 4 al art.ăIădinăORDONAN AăDEăURGEN ănr.ă36ă
din 14 aprilie 2010, publicat ăînăMONITORULăOFICIALănr.ă268ădină26ăaprilieă2010.
(2)ăPersoaneleăjuridiceăsauăfiziceăprev zuteălaăart.ă5ălit.ăa)ăauăobliga iaăpl iiăcoteiă
deă contribu ieă pentruă concediiă şiă indemniza iiă deă 0,85%,ă aplicat ă laă fondulă deă salariiă
realizat, cu respectareaăprevederilorălegisla ieiăfinanciar-fiscale în materie. Prin fond de
salariiă realizat,ă înă sensulă prezenteiă ordonan eă deă urgen ,ă seă în elegeă totalitateaă sumeloră
utilizateădeăunăangajatorăpentruăplataădrepturilorăsalarialeăsauădeănatur ăsalarial **).
(3)ă Persoaneleă prev zuteă laă art.ă 5ă lit.ă a)ă şiă b)ă auă obliga iaă deă aă depuneă lunară
declara iaă privindă obliga iileă deă plat ă aă contribu iiloră socialeă şiă eviden aă nominal ă aă
persoanelor asigurate.
----------Alin. (3) al art. 6 a fost modificat de pct. 3 al art.ă IXădină ORDONAN Aă DEăURGEN ă nr.ă
117 din 23 decembrie 2010,ăpublicat ăînăMONITORULăOFICIALănr.ă891ădină30ădecembrieă2010.
(3^1)ăPersoaneleăprev zuteălaăart.ă5ălit.ăa)ăşiăb)ăsuntăobligateăs ădepun ălaăcaseleă de
asigur riă socialeă deă s n tate,ă înă aă c roră raz ă administrativ-teritorial ă îşiă auă sediulă
social, respectiv domiciliul, exemplarul 2 al certificatelor de concediu medical numai în
condi iileă înă careă seă solicit ă restituireaă sumeloră reprezentândă indemniza ii pl titeă
asigura ilor,ăcareădep şescăsumaăcontribu iilorădatorateăbugetuluiăFonduluiăna ionalăunicădeă
asigur riăsocialeădeăs n tate.
----------Alin. (3^1) al art. 6 a fost introdus de pct. 4 al art.ăIXădinăORDONAN AăDE URGEN ănr.ă
117 din 23 decembrie 2010,ăpublicat ăînăMONITORULăOFICIALănr.ă891ădină30ădecembrieă2010.

(4)ă Persoaneleă prev zuteă laă art.ă 5ă lit.ă a)ă şiă b)ă auă obliga iaă deă aă puneă laă dispozi iaă
organeloră deă controlă aleă caseloră deă asigur riă deă s n tateă documenteleă justificativeă şiă
acteleă deă eviden ă necesareă înă vedereaă stabiliriiă obliga iiloră laă Fondulă na ională unică deă
asigur riăsocialeădeăs n tate.
----------Alin. (4) al art. 6 a fost modificat de pct. 3 al art. IX din ORDONAN Aă DEăURGEN ănr.ă
117 din 23 decembrie 2010,ăpublicat ăînăMONITORULăOFICIALănr.ă891ădină30ădecembrieă2010.
(5)ă Înă situa iaă persoaneloră prev zuteă laă art.ă 1ă alin.ă (1)ă lit.ă C,ă cotaă deă contribu ieă
pentruă concediiă şiă indemniza iiă deă 0,85%ă seă datoreaz ă asupraă drepturiloră reprezentândă
indemniza ieădeăşomaj**).
(6)ăPentruăaăbeneficiaădeăconcediiăşiăindemniza ii,ăpersoaneleăprev zuteălaăart.ă1ăalin.ă
(2) sunt obligateăs ădepun ădeclara iaădeăasigurareăpentruăconcediiăşiăindemniza iiălaăcasaă
deă asigur riă deă s n tateă laă careă suntă luateă înă eviden ă caă pl titoriă deă contribu ieă deă
asigur riăsocialeădeăs n tate.ăCotaădeă contribu ieăpentruăconcediiăşiăindemniza iiăde 0,85%
seă datoreaz ă asupraă venituriloră supuseă impozituluiă peă venită potrivită prevederiloră Legii nr.
571/2003,ă cuă modific rileă şiă complet rileă ulterioare,ă asupraă venituriloră declarateă înă
contracteleă deă asigurareă social ,ă pentruă persoaneleă prev zuteă laă art.ă 1ă alin.ă (2)ă lit.ă e),ă
sauă asupraăveniturilorădeclarateă laăcaseleă deăasigur riă deăs n tateădeăpersoaneleăprev zuteă
la art. 1 alin. (2) lit. f).
-------------Alin. (6) al art. 6 a fost modificat de pct. 3 al art.ăVădinăORDONAN AăDEăURGEN ănr.ă68ă
din 21 octombrie 2014,ăpublicat ăînăMONITORULăOFICIALănr.ă803ădină4ănoiembrieă2014.
(7)ăContribu iaăpentruăconcediiăşiăindemniza iiăseăaplic ăşiăasupraăindemniza ieiăpentruă
incapacitate temporar ădeămunc ăurmareăaăunuiăaccidentădeămunc ăsauăboal ăprofesional ăşiăseă
suport ă deă c treă angajatoră sauă dină fondulă deă asigurareă pentruă accidenteă deă munc ă şiă boliă
profesionaleăconstituităînăcondi iileălegii,ădup ăcaz.
(8)ă Bazaă lunar ă deă calculă aă contribu ieiă pentruă concediiă şiă indemniza iiă pentruă
persoaneleăprev zuteălaăart.ă1ăalin.ă(1)ănuăpoateăfiămaiămareădecâtăprodusulădintreănum rulă
asigura ilorădinălunaăpentruăcareăseăcalculeaz ăcontribu iaăşiăvaloareaăcorespunz toareăaă12ă
salariiăminimeăbruteăpeă ar .
(9)ă Bazaă deă calculă lunar ă aă contribu ieiă pentruă concediiă şiă indemniza iiă pentruă
persoaneleăprev zuteălaăart.ă1ăalin.ă(2)ănuăpoateădep şiăplafonulăaă12ăsalariiăminimeăbruteă
peă ar .
-------------Alin. (9) al art. 6 a fost modificat de pct. 4 al art.ăIădinăORDONAN AăDEăURGEN ănr.ă36ă
din 14 aprilie 2010,ăpublicat ăînăMONITORULăOFICIALănr.ă268ădină26ăaprilieă2010.
------------Art. 6 a fost modificat de pct. 5 al articolului unic din LEGEA nr. 399 din 30 octombrie
2006,ăpublicat ăînăMONITORULăOFICIALănr.ă901ădină6ănoiembrieă2006.
──────────
*)ăNot ăCTCE:
Conform art.ă Iă dină ORDONAN Aă DEă URGEN ă nr.ă 91ă dină 22ă noiembrieă 2006,ă publicat ă înă
MONITORULă OFICIALă nr.ă 958ă dină 28ă noiembrieă 2006,ă cotaă deă contribu ieă pentruă concediiă şiă
indemniza iiă prev zut ă deă Ordonan aă deă urgen ă aă Guvernuluiă nr.ă 158/2005 privind concediile
şiă indemniza iileă deă asigur riă socialeă deă s n tate,ă aprobat ă cuă modific riă şiă complet riă
prin Legea nr. 399/2006,ă cuă careă seă diminueaz ă coteleă deă contribu iiă deă asigur riă socialeă
stabiliteăprinăLegeaăbugetuluiăasigur rilorăsocialeădeăstat,ăesteădeă0,75ăpuncteăprocentualeă
pentru întregul an 2006.
**) Conform art.ăIIădinăORDONAN AăDEăURGEN ănr.ă91ădină22ănoiembrieă2006,ăpublicat ăînă
MONITORULă OFICIALă nr.ă 958ă dină 28ă noiembrieă 2006,ă cotaă deă contribu ieă pentruă concediiă şiă
indemniza iiădeă0,85%,ăprev zut ă laăart.ă 4ă alin.ă (1)ă şiă(2)ă şiălaă art.ă6ăalin.ă (2),ă(5)ă şiă
(6)ă dină Ordonan aă deă urgen ă aă Guvernuluiă nr.ă 158/2005 privindă concediileăşiăindemniza iileă
deă asigur riă socialeă deă s n tate,ă aprobat ă cuă modific riă şiă complet riă prină Legea nr.
399/2006,ăseăaplic ăîncepândăcuădataădeă1ăianuarieă2007.ăPentruăîntregulăană2006,ăcotaăesteă
de 0,75%.
──────────
ART. 7
Stagiul minim de cotizare pentru acordarea drepturiloră prev zuteă laă art.ă 2ă alin.ă (1)ă
lit. a)-d)ă esteă deă oă lun ă realizat ă înă ultimeleă 12ă luniă anterioareă luniiă pentruă careă seă
acord ăconcediulămedical.
------------Art. 7 a fost modificat de pct. 6 al articolului unic din LEGEA nr. 399 din 30 octombrie
2006,ăpublicat ăînăMONITORULăOFICIALănr.ă901ădină6ănoiembrieă2006.

ART. 8
(1)ă Stagiulă deă cotizareă înă sistemulă deă asigur riă socialeă deă s n tate,ă prev zută laă art.ă
7, se constituie din însumarea perioadelor:
a) pentru care s-aă achitată contribu iaă pentruă concediiă şiă indemniza iiă deă c treă
angajatoră sau,ă dup ă caz,ă deă c treă asigurat,ă respectivă deă c treă fondulă deă asigurareă pentruă
accidenteădeămunc ăşiăboliăprofesionaleăsauăbugetulăasigur rilorăpentruăşomaj;
------------Litera a) a alin. (1) al art.ă 8ă aă fostă modificat ă deă pct.ă 7ă ală articoluluiă unică dină
LEGEA nr. 399 din 30 octombrie 2006,ăpublicat ăînăMONITORULăOFICIALănr.ă901ădină6ă noiembrie
2006.
-------------Literaă b)ă aă alin.ă (1)ă ală art.ă 8ă aă fostă abrogat ă deă pct.ă 5ă ală art.ă Iă dină ORDONAN Aă DEă
URGEN ă nr.ă 36ă dină 14ă aprilieă 2010,ă publicat ă înă MONITORULă OFICIALă nr.ă 268ă dină 26ă aprilieă
2010.
-------------Literaă c)ă aă alin.ă (1)ă ală art.ă 8ă aă fostă abrogat ă deă pct.ă 5ă ală art.ă Iă dină ORDONAN Aă DEă
URGEN ă nr.ă 36ă dină 14ă aprilieă 2010,ă publicat ă înă MONITORULă OFICIALă nr.ă 268ă dină 26ă aprilieă
2010.
(2)ă Seă asimileaz ă stagiuluiă deă cotizareă înă sistemulă deă asigur riă socialeă deă s n tateă
perioadeleă înă careă asiguratulă beneficiaz ă deă concediileă şiă indemniza iileă prev zuteă deă
prezentaăordonan ădeăurgen .
(3)ă Seăasimileaz ăstagiuluiă deăcotizareă înăsistemulădeăasigur riă socialeă deă s n tateăşiă
perioadele în care asiguratul:
a) a beneficiat de pensie de invaliditate;
b)ăaă urmată cursurileă deăziăaleă înv
mântuluiă universitar,ăorganizată potrivită legii,ăpeă
durataănormal ăaăstudiilorărespective,ăcuăcondi iaăabsolviriiăacestora;
c)ăaăbeneficiatădeăconcediuăşiăindemniza ieăpentruăcreştereaăcopiluluiăînăvârst ădeăpân ă
laă 2ă aniă sau,ă înă cazulă copiluluiă cuă handicap,ă deă pân ă laă 3ă ani,ă potrivită Ordonan eiă deă
urgen ă aă Guvernuluiă nr.ă 148/2005 privind 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 privindă protec iaă
şiă promovareaă drepturiloră persoaneloră cuă handicap,ă republicat ,ă cuă modific rileă şiă
complet rileăulterioare.
-------------Litera c) aă alin.ă (3)ă ală art.ă 8ă aă fostă introdus ă deă pct.ă 6ă ală art.ă Iă dină ORDONAN Aă DEă
URGEN ă nr.ă 36ă dină 14ă aprilieă 2010,ă publicat ă înă MONITORULă OFICIALă nr.ă 268ă dină 26ă aprilieă
2010.
(4)ă Perioadeleă prev zuteă laă alin.ă (2)ă şiă (3)ă seă asimileaz ă stagiuluiă deă cotizareă numaiă
dac ă înă acesteă perioadeă asiguratulă nuă aă realizată stagiiă deă cotizareă înă în elesulă
prevederilorăprezenteiăordonan eădeăurgen .
ART. 9
Asigura iiă auă dreptulă laă concediuă şiă indemniza ieă pentruă incapacitateă temporar ă deă
munc ,ă f r ă condi iiă deă stagiuă deă cotizare,ă înă cazulă urgen eloră medico-chirurgicale,
tuberculozei,ăbolilorăinfectocontagioaseădinăgrupaăA,ăneoplaziilorăşiăSIDA.ăListaăcuprinzând
urgen eleă medico-chirurgicale,ă precumă şiă bolileă infectocontagioaseă dină grupaă Aă esteă
stabilit ăprinăhot râreăaăGuvernului.
ART. 10
(1)ă Bazaă deă calculă aă indemniza iiloră prev zuteă laă art.ă 2ă seă determin ă caă medieă aă
veniturilor lunare din ultimele 6 luni din cele 12 luni din care se constituie stagiul de
cotizare,ă pân ă laă limitaă aă 12ă salariiă minimeă bruteă peă ar ă lunar,ă peă bazaă c roraă seă
calculeaz ăcontribu iaăpentruăconcediiăşiăindemniza ii.
-----------Alin. (1) al art. 10 a fost modificat de pct. 1 al art.ăIIIădinăORDONAN AăDEăURGEN ănr.ă
91 din 22 noiembrie 2006,ăpublicat ăînăMONITORULăOFICIALănr.ă958ădină28ănoiembrieă2006.

(2)ăÎnăsitua iaăînăcareălaăstabilireaăceloră6ăluniădinăcare,ăpotrivităprevederilorăalin.ă
(1),ă seă constituieă bazaă deă calculă ală indemniza iiloră seă utilizeaz ă perioadeleă asimilateă
stagiuluiă deă cotizareă prev zuteă laă art.ă 8ă alin.ă (2)ă şiă (3),ă veniturileă care se iau în
considerare sunt:
a)ă indemniza iileă deă asigur riă socialeă deă careă auă beneficiată asigura ii,ă prev zuteă laă
art. 8 alin. (2);
b)ă salariulă deă baz ă minimă brută peă ar ă dină perioadeleă respective,ă pentruă situa iileă
prev zuteălaăart.ă8ăalin.ă(3)ălit.ăa)ăşiăb);
c)ă indemniza iaă lunar ă pentruă creştereaă copiluluiă înă vârst ă deă pân ă laă 2ă aniă sau,ă înă
cazulă copiluluiă cuă handicap,ă deă pân ă laă 3ă ani,ă potrivită Ordonan eiă deă urgen ă aă Guvernuluiă
nr. 148/2005,ăaprobat ăcuămodific riăşiăcomplet riăprinăLegea nr. 7/2007,ăcuămodific rileăşiă
complet rileă ulterioare,ă respectivă indemniza iaă pentruă creştereaă copiluluiă cuă handicapă cuă
vârstaăcuprins ăîntreă 3ă şiă7ă ani,ăpotrivită Legii nr. 448/2006,ă republicat ,ăcuămodific rileă
şiăcomplet rileăulterioare,ăpentruăsitua iileăprev zuteălaăart.ă8ăalin.ă(3)ălit.ăc).
-------------Alin. (2) al art. 10 a fost modificat de pct. 7 al art. I din ORDONAN Aă DEăURGEN ă nr.ă
36 din 14 aprilie 2010,ăpublicat ăînăMONITORULăOFICIALănr.ă268ădină26ăaprilieă2010.
(3)ă Prevederileă alin.ă (1)ă seă aplic ă şiă înă cazulă pensionariloră deă invaliditateă gradulă
III,ă ală pensionariloră nev z tori,ă peă perioadaă înă careă seă afl ă înă situa iileă prev zuteă laă
art.ă1ăalin.ă(1)ălit.ăAăşiăBăşiăalin.ă(2)ălit.ăc)ăşiăd).
(4)ă Înă cazulă înă careă stagiulă deă cotizareă esteă maiă mică deă oă lun ,ă pentruă situa iileă
prev zuteă laă art.ă 9ă şiă 31,ă bazaă deă calculă aă indemniza iiloră oă constituieă venitulă lunar din
primaă lun ă deă activitateă pentruă careă s-aă stabilită s ă seă pl teasc ă contribu ia,ă cuă
respectarea prevederilor alin. (2).
-----------Alin. (4) al art. 10 a fost modificat de pct. 1 al art.ăIIIădinăORDONAN AăDEăURGEN ănr.ă
91 din 22 noiembrie 2006,ăpublicat ăînăMONITORULăOFICIALănr.ă958ădină28ănoiembrieă2006.
(5) Din duratele de acordare a concediilor medicale, exprimate în zile calendaristice,
seăpl tescăzileleălucr toare.
(6)ăLaăstabilireaănum ruluiădeăzileă ceăurmeaz ăaăfiăpl titeăseăauăînăvedereăprevederileă
legaleăcuăprivireălaăzileleădeăs rb toareădeclarateănelucr toare,ăprecumăşiăceleăreferitoareă
laăstabilireaăprogramuluiădeălucru,ăprev zuteăprinăcontracteleăcolectiveădeămunc .
──────────
*)ăNot ăCTCE:
Art.ă 3ă dină ORDONAN Aă nr.ă 1ă dină 12ă ianuarieă 2006,ă publicat ă înă MONITORULă OFICIALă nr.ă 57ă
din 20 ianuarie 2006 prevede:
"Art. 3
(1)ă Seăasimileaz ăstagiuluiă deăcotizareă înăsistemulădeăasigur riă socialeă deăs n tateăşi
perioadeleăînăcareăasigura iiăprev zu iălaăart.ă1ădinăOrdonan aădeăurgen ăaăGuvernuluiănr.ă
158/2005 auă realizat,ă pân ă laă dataă deă 31ă decembrieă 2005,ă stagiiă deă cotizareă înă sistemulă
publică deă pensii,ă precumă şiă perioadeleă înă careă asigura iiă auă beneficiată deă indemniza ieă deă
risc maternal.
(2)ăÎnăsitua iaăînăcareălaăstabilireaăceloră6ăluniădină care,ăpotrivităprevederiloră art.
10ă alin.ă (1)ă dină Ordonan aă deă urgen ă aă Guvernuluiă nr.ă 158/2005, se constituie baza de
calculă aă indemniza iiloră seă utilizeaz ă perioadeă asimilateă stagiuluiă deă cotizareă dintreă celeă
prev zuteă laă alin.ă (1),ă veniturileă ceă seă iauă înă considerareă suntă celeă înă bazaă c roraă s-a
datorată sau,ă dup ă caz,ă s-aă achitată contribu iaă deă asigur riă socialeă înă sistemulă publică deă
pensii,ărespectivăcuantumulăindemniza ieiădeăriscămaternal."
──────────
ART. 11
(1)ă Asigura iiă beneficiaz ă deă concediiă şiă deă indemniza ii,ă înă bazaă certificatuluiă
medicalăeliberatădeămediculăcurant,ăconformăreglement rilorăînăvigoare.
(2)ă Înăîn elesulă prezenteiă ordonan eă deăurgen ,ămedicăcurantăesteăoriceă medică aflată înă
rela ieă contractual ă cuă caseleă deă asigur riă deă s n tate,ă precumă şiă oriceă altă medică cuă
autoriza ieădeăliber ăpractic ăvalabil ăşiăcareăîncheieăoăconven ieăînăacestăsensăcuăcaseleă
deăasigur riădeăs n tate,ăînăcondi iileăprezenteiăordonan eădeăurgen .
------------Alin. (2) al art. 11 a fost modificat de pct. 8 al articolului unic din LEGEA nr. 399
din 30 octombrie 2006,ăpublicat ăînăMONITORULăOFICIALănr.ă901ădină6ănoiembrieă2006.
CAP. II

Concediulăşiăindemniza iaăpentruăincapacitateătemporar ădeămunc
ART. 12
Indemniza iaăpentruăincapacitateătemporar ădeămunc ăseăsuport ădup ăcumăurmeaz :
A.ădeăc treăangajator,ădinăprimaăziăpân ăînăaă5-aăziădeăincapacitateătemporar ădeămunc ;
------------Litera A a art.ă12ăaăfostămodificat ădeăpct.ă9 al articolului unic din LEGEA nr. 399 din
30 octombrie 2006,ăpublicat ăînăMONITORULăOFICIALănr.ă901ădină6ănoiembrieă2006.
B.ădinăbugetulăFonduluiăna ionalăunicădeăasigur riăsocialeădeăs n tate,ăîncepândăcu:
a)ă ziuaă urm toareă celoră suportateă deă angajator,ă conformă lit.ă A,ă şiă pân ă laă dataă
încet riiăincapacit iiătemporareădeămunc ăaăasiguratuluiăsauăaăpension riiăacestuia;
b)ăprimaăziădeăincapacitateătemporar ădeămunc ,ăînăcazulăpersoanelorăasigurateăprev zuteă
laăart.ă1ăalin.ă(1)ălit.ăCăşiăalin. (2).
ART. 13
(1)ă Durataă deă acordareă aă indemniza ieiă pentruă incapacitateă temporar ă deă munc ă esteă deă
celămultă183ădeăzileăînăintervalădeăunăan,ăsocotit ădinăprimaăziădeăîmboln vire.
------------Alin. (1) al art. 13 a fost modificat de pct. 10 al articolului unic din LEGEA nr. 399
din 30 octombrie 2006,ăpublicat ăînăMONITORULăOFICIALănr.ă901ădină6ănoiembrieă2006.
(2) Începând cu a 91-aăzi,ăconcediulăseăpoateăprelungiădeăc treămediculăspecialistăpân ă
la 183ădeăzile,ăcuăaprobareaămediculuiăexpertăalăasigur rilorăsociale.
------------Alin. (2) al art. 13 a fost modificat de pct. 10 al articolului unic din LEGEA nr. 399
din 30 octombrie 2006,ăpublicat ăînăMONITORULăOFICIAL nr. 901 din 6 noiembrie 2006.
(3)ăDurataădeăacordareăaăconcediuluiăşiăaăindemniza ieiăpentruăincapacitateătemporar ădeă
munc ăesteămaiămareăînăcazulăunorăboliăspecialeăşiăseădiferen iaz ădup ăcumăurmeaz :
a) un an, în intervalul ultimilor 2 ani, 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)ă ună an,ă cuă dreptă deă prelungireă pân ă laă ună ană şiă 6ă luniă deă c treă mediculă expertă ală
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, în
func ieădeăstadiulăbolii;
c)ăunăanăşiă6ăluni,ăînăintervalulăultimiloră2ăani,ăpentruătuberculoz ăpulmonar ăoperat ă
şiăosteoarticular ;
d)ă6ăluni,ăcuăposibilitateaădeăprelungireăpân ălaămaximumăunăan,ăînăintervalulăultimiloră
2 ani, pentru alte formeă deă tuberculoz ă extrapulmonar ,ă cuă avizulă mediculuiă expertă ală
asigur rilorăsociale.
ART. 14
(1)ăMediculăprimarăsau,ădup ăcaz,ămediculăspecialistăînăafec iuneaăprincipalăinvalidant ă
poateă propuneă pensionareaă deă invaliditateă dac ă bolnavulă nuă aă fost recuperat la expirarea
durateloră deă acordareă aă indemniza ieiă pentruă incapacitateă temporar ă deă munc ,ă prev zuteă deă
prezentaăordonan ădeăurgen .
(2)ă Înă situa iiă temeinică motivateă deă posibilitateaă recuper rii,ă mediculă prev zută laă
alin. (1) poate propune prelungirea concediului medical peste 183 de zile, în scopul
evit riiăpension riiădeăinvaliditateăşiămen ineriiăasiguratuluiăînăactivitate.
(3)ă Mediculă expertă ală asigur riloră socialeă decide,ă dup ă caz,ă prelungireaă concediuluiă
medical pentru continuarea programului recuperator, reducerea programului de lucru, reluarea
activit iiă înă raportă deă preg tireaă profesional ă şiă deă aptitudiniă oriă pensionareaă deă
invaliditate.
(4) Prelungirea concediului medical peste 183 de zile se face pentru cel mult 90 de
zile,ă conformă proceduriloră stabiliteă deă Casaă Na ional ă deă Pensiiă şiă Alteă Drepturiă deă
Asigur riă Sociale,ă denumit ă înă continuareă CNPAS,ă împreun ă cuă CNAS,ă înă raportă cuă evolu iaă
cazuluiăşiăcuărezultateleăac iunilorădeărecuperare.
------------Alin. (4) al art. 14 a fost modificat de pct. 11 al articolului unic din LEGEA nr. 399
din 30 octombrie 2006,ăpublicat ăînăMONITORULăOFICIALănr.ă901ădină6ănoiembrieă2006.
ART. 15
Înă cazulă înă careă mediculă expertă ală asigur rilor sociale a emis avizul de pensionare de
invaliditate,ă plataă indemniza ieiă pentruă incapacitateă temporar ă deă munc ă seă faceă pân ă laă

sfârşitulă luniiă urm toareă celeiă înă careă s-aă emisă avizul,ă f r ă aă seă dep şiă durataă maxim ă deă
acordareăaăconcediului,ăprev zut ăde art. 14 alin. (4).
ART. 16
(1)ă Asigura iiăaăc roră incapacitateătemporar ă deămunc ăaă survenităînătimpulăconcediuluiă
deă odihn ă sauă ală concediuluiă f r ă plat ă beneficiaz ă deă indemniza ieă pentruă incapacitateă
temporar ă deă munc ,ă concediulă deă odihn ă sauă f r ă plat ă fiindă întrerupt,ă urmândă caă zileleă
neefectuateăs ăfieăreprogramate.
(2)ă Beneficiaz ă deă indemniza iiă pentruă incapacitateă temporar ă deă munc ,ă înă aceleaşiă
condi iiă caă şiă ceilal iă asigura i,ă pensionariiă careă seă afl ă şiă înă unaă dintreă situa iileă
men ionateă laă art.ă 1ă alin.ă (1)ă lit.ă Aă sauă B,ă precumă şiă pensionariiă deă invaliditateă gradulă
IIIă sau,ădup ăcaz,ăpensionariiă nev z tori,ă careăseăreg sescăînăsitua iileăprev zuteălaăart.ă
1ăalin.ă(2)ălit.ăc)ăşiăd).
ART. 17
(1) Cuantumulă brută lunară ală indemniza ieiă pentruă incapacitateă temporar ă deă munc ă seă
determin ă prină aplicareaă procentuluiă deă 75%ă asupraă bazeiă deă calculă stabiliteă conformă art.ă
10.
(2)ă Cuantumulă brută lunară ală indemniza ieiă pentruă incapacitateă temporar ă deă munc ,
determinat ă deă tuberculoz ,ă SIDA,ă neoplazii,ă precumă şiă deă oă boal ă infectocontagioas ă dină
grupaă Aă şiădeăurgen eămedico-chirurgicaleăstabiliteăînăcondi iileăprev zuteălaăart.ă9,ăesteă
deă100%ădinăbazaădeăcalculăstabilit ăconformăart.ă10.
CAP. III
Concediileăşiăindemniza iileăpentruăprevenireaăîmboln virilorăşiărecuperareaăcapacit
deămunc

iiă

ART. 18
Înă scopulă preveniriiă îmboln viriloră şiă recuper riiă capacit iiă deă munc ,ă asigura iiă potă
beneficia de:
a) indemniza ieăpentruăreducereaătimpuluiădeămunc ;
b)ăconcediuăşiăindemniza ieăpentruăcarantin ;
c) tratament balnear, în conformitate cu programul individual de recuperare.
ART. 19
(1)ă Indemniza iaă pentruă reducereaă timpuluiă deă munc ă cuă oă p trimeă dină durataă normal ă seă
acord ăasigura ilorăprev zu iălaăart.ă1ăalin.ă(1)ălit.ăAăşiăB,ăcare,ădinămotiveădeăs n tate,ă
nuămaiăpotărealizaădurataănormal ădeămunc .
(2)ă Indemniza iaă prev zut ă laă alin.ă (1)ă seă acord ,ă laă propunereaă mediculuiă curant,ă cuă
avizulă mediculuiă expertă ală asigur riloră sociale,ă pentruă celă multă 90ă deă zileă înă ultimeleă 12ă
luni anterioare primei zile de concediu, în una sau mai multe etape.
(3)ă Cuantumulă brută lunară ală indemniza ieiă pentruă reducereaă timpuluiă deă munc ă esteă egală
cu diferen aă dintreă bazaă deă calculă stabilit ă conformă art.ă 10ă şiă venitulă salarială brută
realizatădeăasiguratăprinăreducereaătimpuluiănormalădeămunc ,ăf r ăaădep şiă25%ădinăbazaădeă
calcul.
ART. 20
(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 prină
certificatulăeliberatădeădirec iaădeăs n tateăpublic .
(2)ă Cuantumulă brută lunară ală indemniza ieiă pentruă carantin ă reprezint ă 75%ă dină bazaă de
calculăstabilit ăconformăart.ă10.
ART. 21
(1)ăAsigura iiăafla iăînăincapacitateătemporar ădeămunc ăpeăoăperioad ămaiămareădeă90ădeă
zileă consecutiveă beneficiaz ă deă tratamentă balneară şiă deă recuperareă aă capacit iiă deă munc ,ă
pe baza biletului de trimitere,ă înă condi iileă prev zuteă înă Contractul-cadru privind
condi iileă acord riiă asisten eiă medicaleă înă cadrulă sistemuluiă deă asigur riă socialeă deă
s n tate.
(2)ă Tratamentulă balneară şiă deă recuperareă aă capacit iiă deă munc ă seă desf şoar ă înă
conformitate cu prevederile programului individual de recuperare întocmit de medicul
specialist,ă cuă aprobareaă mediculuiă expertă ală asigur riloră sociale,ă înă func ieă deă natura,ă
stadiulăşiăprognosticulăbolii,ăstructuratăpeăetape.
(3)ă Înă func ieă deă tipulă afec iuniiă şiă de natura tratamentului, durata tratamentului
balnear este de 15-21ădeăzileăşiăseăstabileşteădeămediculăcurant.
(4)ă Programulă individuală deă recuperareă esteă obligatoriuă şiă seă realizeaz ă înă unit iă
sanitareăspecializateăaflateăînărela ieăcontractual ăcuăcaseleădeăasigur riădeăs n tate.
(5)ă Dup ă fiecareă etap ă prev zut ă înă programulă individuală deă recuperare,ă asigura iiă suntă
supuşiă reexamin riiă medicale.ă Înă func ieă deă rezultateleă acesteia,ă mediculă expertă ală

asigur riloră socialeă poateă propuneă mediculuiă curant actualizarea programului individual de
recuperareă sau,ă dup ă caz,ă recomand ă reluareaă activit iiă profesionaleă oriă propuneă
pensionarea de invaliditate.
(6)ă Plataă indemniza iiloră nuă seă cuvineă peă perioadeleă înă careă asiguratul,ă dină motiveă
imputabile lui, nuă îşiă îndeplineşteă obliga iaă deă aă urmaă şiă deă aă respectaă programulă
individual de recuperare.
(7)ă Controlulă recomand riloră mediculuiă specialistă şiă ală programuluiă individuală deă
recuperare,ăprecumăşiărespectareaăacestoraădeăc treăasiguratăseărealizeaz ădeăc treăorganeleă
specializateădinăstructuraăCNAS,ărespectivăcaseleădeăasigur riădeăs n tate.
------------Art. 21 a fost modificat de pct. 12 al articolului unic din LEGEA nr. 399 din 30
octombrie 2006,ăpublicat ăînăMONITORUL OFICIAL nr. 901 din 6 noiembrie 2006.
ART. 22
(1)ă Indemniza iileă prev zuteă laă art.ă 18ă lit.ă a)ă şiă b)ă seă suport ă integrală dină bugetulă
Fonduluiăna ionalăunicădeăasigur riăsocialeădeăs n tate,ăînăcondi iileăprev zuteădeăprezenta
ordonan ădeăurgen .
(2)ă Costurileă tratamentuluiă balnear,ă precumă şiă celeă aleă ac iuniloră deă recuperareă aă
capacit iiădeămunc ,ăprev zuteălaăart.ă18ălit.ăc),ăseăsuport ădinăbugetulăFonduluiăna ională
unică deă asigur riă socialeă deă s n tateă înă condi iileă prev zuteă deă Contractul-cadru privind
condi iileă acord riiă asisten eiă medicaleă înă cadrulă sistemuluiă deă asigur riă socialeă deă
s n tateăşiădeănormeleămetodologiceădeăaplicareăaăacestuia.
CAP. IV
Concediulăşiăindemniza iaădeămaternitate
ART. 23
(1)ăAsigurateleăauădreptulălaăconcediiăpentruăsarcin ăşiăl uzie,ăpeăoăperioad ădeă126ădeă
zileăcalendaristice,ăperioad ăînăcareăbeneficiaz ădeăindemniza ieădeămaternitate.
(2)ă Deă aceleaşiă drepturiă beneficiaz ă şiă femeileă careă nuă seă maiă afl ,ă dină motiveă
neimputabileă lor,ă înă unaă dintreă situa iileă prev zuteă laă art.ă 1ă alin.ă (1),ă dac ă nască înă
termenă deă 9ă luniă deă laă dataă pierderiiă calit iiă deă asigurat.ă Faptulă c ă pierdereaă calit iiă
de asigurat nu s-aă produsă dină motiveă imputabileă persoaneiă înă cauz ă seă dovedeşteă cuă acteă
oficialeă eliberateă deă c treă angajatoriă sauă asimila iiă acestora,ă iară indemniza iaă seă achit ă
dină bugetulă Fonduluiă na ională unică deă asigur riă socialeă deă s n tateă deă c treă caseleă deă
asigur riădeăs n tateăundeămediculădeăfamilieăalăasiguratuluiăareăîncheiat ăconven ie.
-------------Alin. (2) al art. 23 a fost modificat de pct. 4 al art.ăVă dină ORDONAN Aă DEăURGEN ă nr.ă
68 din 21 octombrie 2014,ăpublicat ăîn MONITORUL OFICIAL nr. 803 din 4 noiembrie 2014.
(3)ă Înăsitua iileăprev zuteă laăalin.ă(2),ăbazaădeăcalculă aă indemniza ieiă deămaternitateă
seă constituieă dină mediaă venituriloră lunareă peă bazaă c roraă s-aă calculată contribu iaă pentruă
concediiă şiă indemniza ii,ă dină ultimeleă 6ă luniă anterioareă dateiă pierderiiă calit iiă deă
asigurat, cu respectarea prevederilor art. 10.
ART. 24
(1)ă Concediulă pentruă sarcin ă seă acord ă peă oă perioad ă deă 63ă deă zileă înainteă deă naştere,ă
iarăconcediulăpentruăl uzieăpeăoăperioad ăde 63ădeăzileădup ănaştere.
(2)ă Concediileă pentruă sarcin ă şiă l uzieă seă potă compensaă întreă ele,ă înă func ieă deă
recomandareaămediculuiăşiădeăop iuneaăpersoaneiăbeneficiare,ăînăaşaăfelăîncâtă durataăminim ă
obligatorieăaăconcediuluiădeăl uzieăs ăfieădeă42ădeăzile calendaristice.
(3)ăPersoaneleăcuăhandicapăasigurateăbeneficiaz ,ălaăcerere,ădeăconcediuăpentruăsarcin ,ă
începând cu luna a 6-aădeăsarcin .
(4)ă Înă situa iaă copiluluiă n scută mortă sauă înă situa iaă înă careă acestaă moareă înă perioadaă
concediuluiădeăl uzie,ăindemniza iaădeămaternitateăseăacord ăpeătoat ădurataăacestuia.
ART. 25
(1)ăCuantumulăbrutălunarăalăindemniza ieiădeămaternitateăesteădeă85%ădinăbazaădeăcalculă
stabilit ăconformăart.ă10.
(2)ă Indemniza iaă deă maternitateă seă suport ă integrală dină bugetulă Fonduluiă na ională unică
deăasigur riăsocialeădeăs n tate.
CAP. V
Concediulăşiăindemniza iaăpentruăîngrijireaăcopiluluiăbolnav

ART. 26
(1)ăAsigura iiăauădreptulălaăconcediuăşiăindemniza ieăpentruăîngrijireaăcopiluluiăbolnavă
înă vârst ă deă pân ă laă 7ă ani,ă iară înă cazulă copiluluiă cuă handicap,ă pentruă afec iunileă
intercurente,ăpân ălaăîmplinireaăvârsteiădeă18ăani.
(2)ă Indemniza iaă prev zut ă laă alin.ă (1)ă seă suport ă integrală dină bugetul Fondului
na ionalăunicădeăasigur riăsocialeădeăs n tate.
ART. 27
(1)ă Beneficiaz ă deă indemniza iaă pentruă îngrijireaă copiluluiă bolnav,ă op ional,ă unulă
dintreăp rin i,ădac ăsolicitantulăîndeplineşteăcondi iileădeăstagiuădeăcotizareăprev zuteălaă
art. 7.
(2)ă Beneficiaz ă deă aceleaşiă drepturi,ă dac ă îndeplineşteă condi iile cerute de prezenta
ordonan ă deă urgen ă pentruă acordareaă acestora,ă şiă asiguratulă care,ă înă condi iileă legii,ă aă
adoptat,ă aă fostă numită tutore,ă c ruiaă iă s-auă încredin ată copiiă înă vedereaă adop ieiă sauă i-au
fostăda iăînăplasament.
ART. 28
Indemniza ia pentruă îngrijireaă copiluluiă bolnavă înă vârst ă deă pân ă laă 7ă aniă sauă aă
copiluluiă cuă handicapă cuă afec iuniă intercurenteă pân ă laă împlinireaă vârsteiă deă 18ă aniă seă
acord ă peă bazaă certificatuluiă deă concediuă medicală eliberată deă mediculă deă familieă şiă aă
certificatuluiăpentruăpersoaneleăcuăhandicap,ăemisăînăcondi iileălegii,ădup ăcaz.
ART. 29
Durataădeăacordareăaăindemniza ieiăprev zuteălaăart.ă27ăalin.ă(1)ăesteădeămaximumă45ădeă
zileă calendaristiceă peă ană pentruă ună copil,ă cuă excep iaă situa iiloră înă careă copilulă este
diagnosticat cu boli infectocontagioase, neoplazii, este imobilizat în aparat gipsat, este
supusă unoră interven iiă chirurgicale;ă durataă concediuluiă medicală înă acesteă cazuriă vaă fiă
stabilit ă deă mediculă curant,ă iară dup ă dep şireaă termenuluiă deă 90ă deă zile, deă c treă mediculă
specialist,ăcuăaprobareaămediculuiăexpertăalăasigur rilorăsociale.
------------Art. 29 a fost modificat de pct. 13 al articolului unic din LEGEA nr. 399 din 30
octombrie 2006,ăpublicat ăînăMONITORULăOFICIAL nr. 901 din 6 noiembrie 2006.
ART. 30
Cuantumulăbrutălunarăalăindemniza ieiăpentruăîngrijireaăcopiluluiăbolnavăesteădeă85%ădină
bazaădeăcalculăstabilit ăconformăart.ă10.
CAP. VI
Concediulăşiăindemniza iaădeăriscămaternal
ART. 31
(1)ăDreptulălaăconcediulădeăriscămaternalăseăacord ăînăcondi iileăprev zuteădeăOrdonan aă
deă urgen ă aă Guvernuluiă nr.ă 96/2003 privindă protec iaă maternit iiă laă locurileă deă munc ,ă
aprobat ăcuămodific riăşiăcomplet riăprinăLegea nr. 25/2004.
(2)ă Peă durataă concediuluiă deă riscă maternală seă acord ă oă indemniza ieă deă riscă maternală
careă seă suport ă integrală dină bugetulă Fonduluiă na ională unică deă asigur riă socialeă deă
s n tate.
(3)ă Concediulă şiă indemniza iaă deă riscă maternală seă acord ă f r ă condi ieă deă stagiuă deă
cotizare.
(4)ă Cuantumulă indemniza ieiă prev zuteă laă alin.ă (2)ă reprezint ă 75%ă dină bazaă deă calculă
stabilit ăconform prevederilor art. 10.
CAP. VII
Alteădispozi iiăprivindăindemniza iileădeăasigur riăsocialeădeăs n tate
ART. 32
(1)ă Înăcazulă înăcare,ă potrivitălegii,ă angajatorulă îşiăsuspend ătemporară activitateaă sauă
activitateaă acestuiaă înceteaz ă prină divizareă oriă fuziune,ă dizolvare,ă reorganizare,ă
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 careă s-auă n scută
anteriorăiviriiăacestorăsitua ii,ăseăachit ădinăbugetulăFonduluiăna ionalăunicădeăasigur riă
socialeă deă s n tateă deă c treă caseleă deă asigur riă deă s n tateă undeă medicul de familie al
asiguratuluiăareăîncheiat ăconven ie.
-------------Alin. (1) al art. 32 a fost modificat de pct. 5 al art.ăVă dină ORDONAN Aă DEăURGEN ă nr.ă
68 din 21 octombrie 2014,ăpublicat ăînăMONITORULăOFICIALănr.ă803 din 4 noiembrie 2014.

(2)ă Prevederileă alin.ă (1)ă seă aplic ă şiă înă situa iaă înă careă aă expirată termenulă pentruă
careă aă fostă încheiată contractulă individuală deă munc ,ă contractulă deă administrareă oriă deă
management, a expirat termenul pentru care a fost exercitat ă func iaă public ă oriă aă expirată
mandatulăînăbazaăc ruiaăaădesf şuratăactivitateăînăfunc iiăelectiveăsauăînăfunc iiănumiteăînă
cadrulăautorit iiăexecutive,ălegislativeăoriăjudec toreşti.
----------Alin. (2) al art. 32 a fost modificat de pct. 5 al art.ăIXădinăORDONAN AăDEăURGEN ănr.ă
117 din 23 decembrie 2010,ăpublicat ăînăMONITORULăOFICIALănr.ă891ădină30ădecembrieă2010.
(3)ă Drepturileăachitateăînăcondi iileăprev zuteă laăalin.ă(1)ă urmeaz ă aă fiărecuperateă deă
c treăcaseleădeăasigur riădeăs n tateădeălaăangajator,ădup ăcaz,ăconformălegii.
ART. 33
Pentruăpersoanaăasigurat ăcareăseăafl ăînădou ăsauămaiă multeăsitua iiăprev zuteălaăart.ă
1ă alin.ă (1)ă lit.ă Aă şiă Bă şiă careă desf şoar ă activitateaă laă maiă mul iă angajatori,ă laă fiecareă
fiindă asigurat ă conformă prezenteiă ordonan eă deă urgen ,ă indemniza iileă seă calculeaz ă şiă seă
pl tesc,ădup ăcaz,ădeăfiecareăangajator.
ART. 34
Durataă concediiloră pentruă tuberculoz ,ă neoplazii, SIDA, boli cardiovasculare, a
concediilorăpentruăsarcin ăşiăl uzie,ăîngrijireaăcopiluluiăbolnav,ăpentruăreducereaătimpuluiă
deă munc ă şiă pentruă carantin ,ă precumă şiă pentruă riscă maternală nuă diminueaz ă num rulă zileloră
de concediu medical acordate unui asiguratăpentruăcelelalteăafec iuni.
-------------Art. 34 a fost modificat de pct. 6 al art.ă Vă dină ORDONAN Aă DEă URGEN ă nr.ă 68ă dină 21ă
octombrie 2014,ăpublicat ăînăMONITORULăOFICIALănr.ă803ădină4ănoiembrieă2014.

ART. 35
(1)ă 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,ădurataălorănuăseăcumuleaz ,ăiarăplataăseăsuport ăconformăart.ă12.
(2)ă Înă situa iaă înă careă unuiă asigurată iă seă acord ă înă aceeaşiă lun ă dou ă sauă maiă multeă
concediiămedicaleăpentruăafec iuniădiferite,ăf r ăîntrerupereăîntreăele,ăindemniza iaăpentruă
incapacitateă temporar ă deă munc ă seă calculeaz ă şiă seă pl teşteă separat,ă iară plataă seă suport ă
conform art. 12.
ART. 36
(1)ă Calcululăşiăplataă indemniza iilorăprev zuteă deăprezentaă ordonan ă deă urgen ă seăfacă
peă bazaă certificatuluiă deă concediuă medicală eliberată înă condi iileă legii,ă care constituie
documentăjustificativăpentruăplat .
(2)ă Certificatulă deă concediuă medicală seă prezint ă pl titoruluiă pân ă celă maiă târziuă laă
dataădeă5ăaăluniiăurm toareăceleiăpentruăcareăaăfostăacordatăconcediul.
(3)ăPlataăindemniza iilorăseăfaceălunarădeăc tre:
a)ă angajator,ă celă maiă târziuă odat ă cuă lichidareaă drepturiloră salarialeă peă lunaă
respectiv ,ăpentruăasigura iiăprev zu iălaăart.ă1ăalin.ă(1)ălit.ăAăşiăB;
b)ăinstitu iaăcareăadministreaz ăbugetulăasigur rilorăpentruăşomaj,ăpân ălaădataădeă10ăaă
luniiăurm toareăceleiăpentruăcareăs-a acordat concediul medical;
c)ăcasaădeăasigur riădeăs n tate,ăpân ălaădataădeă10ăaăluniiăurm toareăceleiăpentruăcareă
s-aă acordată concediulă medical,ă pentruă asigura iiă prev zu iă laă art.ă 1ă alin.ă (2)ă şiă pentruă
persoaneleăprev zuteălaăart.ă23ăalin.ă(2)ăşiălaăart.ă32.
ART. 37
Cuantumulăindemniza iilorăacordateăpeăoăperioad ămaiămareădeă90ădeăzileăseăpoateăindexa,ă
înăcondi iileăstabiliteăprinăhot râreăaăGuvernului.
ART. 38
(1)ă Sumeleă reprezentândă indemniza ii,ă careă seă pl tescă asigura iloră şiă care,ă potrivită
prevederiloră prezenteiă ordonan eă deă urgen ,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 iileă pentruă
concediiăşiăindemniza iiădatorateăpentruălunaărespectiv .
(2)ă 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 zuteă cuă aceast ă destina ie,ă înă condi iileă reglementateă prină normeleă deă aplicareă aă

prezenteiă ordonan eă deă urgen .ă Acesteă sumeă nuă potă fiă recuperate din sumele constituite
reprezentândăcontribu iiădeăasigur riăsocialeădeăs n tate.
----------Alin. (2) al art. 38 a fost modificat de pct. 6 al art.ăIXădinăORDONAN AăDEăURGEN ănr.ă
117 din 23 decembrie 2010, publicat ăînăMONITORULăOFICIALănr.ă891ădină30ădecembrieă2010.
ART. 39
(1)ă Indemniza iileă seă achit ă beneficiarului,ă reprezentantuluiă legală sauă mandataruluiă
desemnatăprinăprocur ădeăc treăacesta.
(2)ă Indemniza iileă cuveniteă şiă neachitateă asiguratuluiă decedată seă pl tescă so uluiă
supravie uitor,ăcopiilor,ăp rin ilorăsau,ăînălipsaăacestora,ăpersoaneiăcareădovedeşteăc ăl-a
îngrijităpân ălaădataădecesului.
ART. 40
(1)ă Indemniza iileă potă fiă solicitateă peă bazaă acteloră justificative, în termen de 90 de
zileă deă laă dataă deă laă careă persoaneleă prev zuteă laă art.ă 1ă alin.ă (2),ă art.ă 32ă alin.ă (1),ă
precumă şiă pl titoriiă prev zu iă laă art.ă 36ă alin.ă (3)ă lit.ă a)ă şiă b)ă erauă înă dreptă s ă leă
solicite.
-------------Alin. (1) al art. 40 a fost modificat de pct. 7 al art.ăVă dină ORDONAN Aă DEăURGEN ă nr.ă
68 din 21 octombrie 2014,ăpublicat ăînăMONITORULăOFICIALănr.ă803ădină4ănoiembrieă2014.
(2)ăCuantumulăindemniza iilorăsolicitateăpotrivităalin.ă(1)ăse achit ălaănivelulăcuvenită
înăperioadaăprev zut ăînăcertificatulămedical.
ART. 41
Plataăindemniza iilorăînceteaz ăîncepândăcuăziuaăurm toareăceleiăînăcare:
a) beneficiarul a decedat;
b) beneficiarul nuămaiăîndeplineşteăcondi iileălegaleăpentruăacordareaăindemniza iilor;
c)ăbeneficiarulăşi-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. 42
(1) Sumele încasate necuvenit cu titlu de indemniza iiăseărecupereaz ă deă laăbeneficiariă
înătermenulădeăprescrip ieădeă3ăani.
(2)ă Recuperareaă sumeloră prev zuteă laă alin.ă (1)ă seă efectueaz ă deă c treă angajatoră sau,ă
dup ăcaz,ădeăinstitu iaăcareăefectueaz ăplataăacestorădrepturi.
(3)ă Caseleă deă asigur riă deă s n tateă recupereaz ă sumeleă pl titeă necuvenită deă laă
pl titoriiăprev zu iălaăart.ă36ăalin.ă(3).
(4)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 constituie titlu
executoriu.
(5)ăSumeleănerecuperateădinăcauzaădecesuluiăbeneficiarilorănuăseămaiăurm resc.
ART. 43
(1)ă Sumeleă încasateă necuvenit,ă cuă titluă deă indemniza ii,ă caă urmareă aă uneiă infrac iuniă
s vârşiteă deă beneficiar,ă seă recupereaz ă deă laă acesta,ă inclusivă dobânzileă aferente,ă pân ă laă
recuperareaăintegral ăaăprejudiciului.
(2) Sumele stabilite în conformitate cu alin. (1), nerecuperate din cauza decesului
asigura ilor,ăseărecupereaz ăde laămoştenitori,ăînăcondi iileădreptuluiăcomun.
(3)ă Debiteleă proveniteă dină indemniza iileă prev zuteă deă prezentaă ordonan ă deă urgen ă seă
recupereaz ă prină executoriiă propriiă aiă CNASă şiă aiă caseloră deă asigur riă deă s n tateă şiă
constituie venituri ale bugetuluiăFonduluiăna ionalăunicădeăasigur riăsocialeădeăs n tate.
ART. 44
(1)ă Contribu iaă deă asigur riă socialeă deă s n tateă nuă seă datoreaz ă asupraă indemniza iiloră
reglementateădeăprezentaăordonan ădeăurgen ,ăcuăexcep iaăcontribu ieiădeăasigur riăsocialeă
deă s n tate,ă datorat ă deă angajatoriă pentruă indemniza iileă deă asigur riă socialeă deă s n tateă
suportate din fondurile proprii ale acestora.
(2)ă Contribu iaă pentruă concediiă şiă indemniza iiă nuă seă datoreaz ă asupraă indemniza iiloră
reglementateă deă prezentaă ordonan ă deă urgen ,ă cuă excep iaă contribu ieiă pentruă concediiă şiă
indemniza ii,ă datorat ă deă angajatoriă pentruă indemniza iileă deă asigur riă socialeă deă s n tateă
suportateă dină fondurileă propriiă aleă acestoraă şi,ă respectiv,ă aă indemniza iiloră pentruă
accidenteădeămunc ăşiăboliăprofesionale.

------------Art. 44 a fost modificat de pct. 15 al articolului unic din LEGEA nr. 399 din 30
octombrie 2006,ăpublicat ăînăMONITORULăOFICIALănr. 901 din 6 noiembrie 2006.
ART. 45
(1)ă Perioadeleă înă careă asigura iiă prev zu iă laă art.ă 1ă alin.ă (1)ă şiă (2)ă beneficiaz ă deă
indemniza iileă prev zuteă laă art.ă 2ă constituieă stagiuă deă cotizareă înă sistemulă publică deă
pensii,
pentruă acesteă indemniza iiă datorându-seă contribu iaă deă asigur riă socialeă
reglementat ă deă prevederileă Legii nr. 19/2000 privindă sistemulă publică deă pensiiă şiă alteă
drepturiă deă asigur riă sociale,ă cuă modific rileă şiă complet rileă ulterioare,ă şiă aleă legiiă
bugetuluiă asigur riloră socialeă deă stat,ă careă seă achit ă bugetuluiă asigur riloră socialeă deă
stat.
(2)ă Cotaă deă contribu ieă individual ă deă asigur riă socialeă pentruă asigura iiă prev zu iă laă
art.ă1ăalin.ă(1),ăprecumăşiăcoteleădeăcontribu ie deăasigur riăsocialeădatorateăintegralădeă
asigura iiăprev zu iălaăart.ă1ăalin.ă(2)ăseăaplic ăasupraăvaloriiăreprezentândăunăsalariuădeă
baz ă minimă brută peă ar ă garantată înă plat ,ă corespunz toră num ruluiă zileloră lucr toareă dină
concediulă medical,ă şiă seă suport ă dină cuantumulă brută ală indemniza ieiă stabiliteă conformă
prevederilorăprezenteiăordonan eădeăurgen .
(3)ăCotaădeăcontribu ieădeăasigur riăsocialeădatorat ădeăangajatorăpentruăindemniza iileă
deăasigur riăsocialeădeăs n tateăcuveniteăasigura ilorăseăaplic ăasupraăvaloriiăreprezentândă
ună salariuă deă baz ă minimă brută peă ar ă garantată înă plat ,ă corespunz tor num ruluiă zileloră
lucr toareădinăconcediulămedical.
(4)ă Calcululă şiă plataă contribu ieiă deă asigur riă socialeă seă efectueaz ă lunară deă c treă
pl titoriiăprev zu iălaăart.ă36ăalin.ă(3).ăContribu iaădeăasigur riăsocialeăseăvireaz ăpân ă
la data de 25 a lunii urm toareăceleiăpentruăcareăseăefectueaz ăplataădrepturilorăsalarialeă
şi/sauăaăveniturilorădeănatur ăsalarial .
-----------Alin. (4) al art. 45 a fost modificat de pct. 2 al art.ăIIIădinăORDONAN AăDEăURGEN ănr.ă
91 din 22 noiembrie 2006,ăpublicat ăînăMONITORULăOFICIALănr.ă958ădină28ănoiembrieă2006.
------------Art. 45 a fost modificat de pct. 16 al articolului unic din LEGEA nr. 399 din 30
octombrie 2006,ăpublicat ăînăMONITORULăOFICIAL nr. 901 din 6 noiembrie 2006.
ART. 46
(1)ă Înă vedereaă determin riiă punctajuluiă anual,ă necesară stabiliriiă drepturiloră deă pensieă
înăsistemulăpublică deăpensii,ă pentruăstagiileă deăcotizareărealizateă înăcondi iileă prev zuteă
laă art.ă 45ă seă utilizeaz ă salariulă deă baz ă minimă brută peă ar ă garantată înă plat ă dină
perioadele respective.
(1^1)ăÎnăsitua iaăpersoanelorăprev zuteălaăart.ă33,ălaădeterminareaăpunctajuluiăanualăseă
utilizeaz ăsalariulădeăbaz ăminimăbrutăpeă ar ăgarantatăînăplat ,ădinăperioadeleărespective,
pentruă fiecareă dintreă indemniza iileă deă asigur riă socialeă deă s n tateă achitateă deă fiecareă
pl titor.
------------Alin. (1^1) al art. 46 a fost introdus de pct. 17 al articolului unic din LEGEA nr. 399
din 30 octombrie 2006,ăpublicat ăînăMONITORULăOFICIALănr.ă901ădină6ănoiembrieă2006.
(2)ă Înă situa iaă persoaneloră care,ă înă perioadaă 1ă aprilieă 2001ă - 1 ianuarie 2006, au
beneficiată deă concediiă medicaleă şiă indemniza iileă aferente,ă reglementateă deă legisla iaă
anterioar ă prezenteiă ordonan eă deă urgen ,ă laă determinareaă punctajuluiă anuală necesară
stabiliriiă drepturiloră deă pensieă înă sistemulă publică deă pensiiă seă utilizeaz ă cuantumulă
indemniza ieiăob inuteăînăperioadeleărespective.
CAP. VIII
Contraven ii
------------Titlul Cap. VIII a fost modificat de pct. 18 al articolului unic din LEGEA nr. 399 din
30 octombrie 2006,ăpublicat ăînăMONITORULăOFICIALănr.ă901ădină6ănoiembrieă2006.
ART. 47
(1)ăConstituieăcontraven iiăfapteleăs vârşiteăprinăînc lcareaădispozi iilorăart.ă6ăalin.ă
(3)ăşiă(4).
(2)ă Constituieă contraven iiă urm toareleă fapte,ă s vârşiteă prină înc lcareaă obliga iiloră
prev zuteălaăart.ă36ăalin.ă(3):
a)ărefuzulănejustificatădeăplat ăaăindemniza iilor;

b) calcululăşiăplataăeronat ăaăindemniza iilor;
-------------Literaăc)ăaă alin.ă (2)ă alăart.ă47ăaă fostăabrogat ădeăpct.ă11ăală art.ăIă dină ORDONAN Aă DEă
URGEN ă nr.ă 36ă dină 14ă aprilieă 2010,ă publicat ă înă MONITORULă OFICIALă nr.ă 268 din 26 aprilie
2010.
(3)ă Constituieă contraven ieă eliberareaă certificateloră deă concediuă medicală deă c treă
medicii prescriptori, cu nerespectarea prevederilor legale în vigoare.
-------------Alin. (3) al art. 47 a fost introdus de pct. 12 al art.ăIă dină ORDONAN Aă DEăURGEN ă nr.ă
36 din 14 aprilie 2010,ăpublicat ăînăMONITORULăOFICIALănr.ă268ădină26ăaprilieă2010.
------------Art. 47 a fost modificat de pct. 19 al articolului unic din LEGEA nr. 399 din 30
octombrie 2006,ăpublicat ăînăMONITORULăOFICIALănr.ă901ădină6ănoiembrieă2006.
ART. 48
(1)ăContraven iileăprev zuteălaăart.ă47ăseăsanc ioneaz ădup ăcumăurmeaz :
a)ăceleăprev zuteălaăalin.ă(1)ăşiă(2),ăcuăamend ădeălaă2.500 lei la 5.000 lei;
b)ăceleăprev zuteălaăalin.ă(3),ăcuăamend ădeălaă5.000ăleiălaă10.000ălei.
(2)ă Sumeleă încasateă dină aplicareaă amenziloră prev zuteă laă alin.ă (1)ă constituieă venituriă
laăFondulăna ionalăunicădeăasigur riăsocialeădeăs n tate.
-------------Art. 48 a fost modificat de pct. 13 al art.ă Iă dină ORDONAN Aă DEă URGEN ă nr.ă 36ă dină 14ă
aprilie 2010,ăpublicat ăînăMONITORULăOFICIALănr.ă268ădină26ăaprilieă2010.
ART. 49
Constatareaă contraven iiloră prev zuteă laă art.ă 47ă şiă aplicareaă amenziloră corespunz toareă
seăfacădeăc treăorganeleădeăcontrolăaleăCNASăşiăaleăcaselorădeăasigur riădeăs n tate.
ART. 50
Dispozi iileă prezenteiă ordonan eă deă urgen ,ă referitoareă laă stabilireaă şiă sanc ionareaă
contraven iilor,ă seă completeaz ă cuă prevederileă Ordonan eiă Guvernuluiă nr.ă 2/2001 privind
regimulă juridică ală contraven iilor,ă aprobat ă cuă modific riă şiă complet riă prină Legea nr.
180/2002,ăcuămodific rileăşiăcomplet rileăulterioare.
CAP. IX
Controlăşiăjurisdic ie
ART. 51
(1)ă Controlulă moduluiă deă acordareă aă concediiloră medicaleă şiă deă eliberareă aă
certificateloră deă concediuă medicală seă realizeaz ă deă c treă echipeă formateă dină personală dină
cadrulă serviciiloră specializateă dină structuraă CNAS,ă respectivă aă caseloră deă asigur riă deă
s n tate.ă Înă cazuriă justificate,ă CNAS,ă respectivă caseleă deă asigur riă deă s n tate,ă coopteaz ă
reprezentan iăaiăMinisteruluiăS n t iiăPubliceăsauăaiădirec iilorădeăs n tateăpublic ăşiăaiă
direc iiloră medicaleă oriă aiă structuriloră similareă dină ministereleă şiă institu iileă dină
administra iaăpublic ăcentral ăcuăre eaăsanitar ăproprie.
(2)ă Controlulă seă realizeaz ă caă urmareă aă sesiz riiă caseiă deă asigur riă deă s n tateă deă
c treă pl titori,ă precumă şiă prină sondaj,ă laă ini iativaă autorit iloră abilitateă s ă realizezeă
controlul.
(3)ă Controlulă privindă respectareaă obliga iiloră prev zuteă înă conven iileă încheiateă deă
c treămediciiăcuran iăcuăcaseleădeăasigur riădeăs n tateăseăefectueaz ădeăc treăorganeleădeă
controlăaleăCNAS,ărespectivăaleăcaselorădeăasigur riădeăs n tate.
-------------Alin. (3) al art. 51 a fost modificat de pct. 14 al art.ăIădinăORDONAN AăDEăURGEN ănr.ă
36 din 14 aprilie 2010,ăpublicat ăînăMONITORULăOFICIALănr.ă268ădină26ăaprilieă2010.
(3^1)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 efectueaz ă deă c treă pl titoriiă deă
indemniza ii,ăînso i i,ădac ăesteăcazul,ădeăunăreprezentantăalăpoli iei,ăavându-se în vedere
programulă individuală deă recuperareă recomandată deă c treă mediculă specialist. Verificarea
prezen eiă asigura iloră nuă vaă afectaă drepturileă şiă libert ileă cet eneştiă garantateă deă
Constitu iaăRomâniei,ărepublicat .
-------------Alin. (3^1) al art. 51 a fost introdus de pct. 15 al art. I din ORDONAN AăDEăURGEN ănr.ă
36 din 14 aprilie 2010,ăpublicat ăînăMONITORULăOFICIALănr.ă268ădină26ăaprilieă2010.

(3^2)ă Pentruă persoaneleă aflateă înă incapacitateă temporar ă deă munc ă ceă refuz ă verificareaă
prezen eiăînăcondi iileăalin.ă(3^1),ăplataăindemniza iiloră înceteaz ă deălaădataălaăcareăs-a
constatată acestă fapt,ă înă condi iileă prev zuteă înă normeleă metodologiceă deă aplicareă aă
prezenteiăordonan eădeăurgen .
-------------Alin. (3^2) al art. 51 a fost introdus de pct. 15 al art.ăIădinăORDONAN AăDEăURGEN ănr.ă
36 din 14 aprilie 2010,ăpublicat ăînăMONITORULăOFICIALănr.ă268ădină26ăaprilieă2010.
(3^3)ă Nerespectareaă prevederiloră art.ă 3^1ă lit.ă c)ă atrageă neplataă indemniza ieiă deă
asigur riăsocialeădeăs n tate începând cu data de la care s-a constatat aceasta.
-------------Alin. (3^3) al art. 51 a fost introdus de pct. 15 al art.ăIădinăORDONAN AăDEăURGEN ănr.ă
36 din 14 aprilie 2010,ăpublicat ăînăMONITORULăOFICIALănr.ă268 din 26 aprilie 2010.
(4)ă Înă cazulă constat riiă nerespect riiă prevederiloră prezenteiă ordonan eă deă urgen ,ă voră
fiă sesizateă comisiileă deă disciplin ă dină cadrulă colegiuluiă mediciloră deă laă nivelulă fiec ruiă
jude ,ă respectivă dină cadrul Colegiuluiă Mediciloră Bucureştiă sau,ă dup ă caz,ă dină cadrulă
ColegiuluiăMedicilorăDentiştiădinăRomânia,ăpeădomeniulădeăcompeten ,ăprecumăşiăunit ileăcuă
careămediciiăseăafl ăînărela iiăcontractuale,ăpentruăluareaăm surilorălegaleăceăseăimpun.
(5) Comisia deădisciplin ăaăColegiuluiăMedicilorădinăRomânia,ăaăconsiliilorăjude eneăaleă
mediciloră şiă ală municipiuluiă Bucureştiă voră aplicaă m surileă prev zuteă deă legisla iaă înă
vigoare,ă înă situa iaă înă careă constat ă nerespectareaă dispozi iiloră prezenteiă ordonan eă deă
urgen ăcuăprivireălaăeliberareaăcertificatelorămedicale.
(6)ă Laă nivelulă CNAS,ă respectivă ală caseloră deă asigur riă deă s n tate,ă seă constituieă
comisiiă mixteă deă analiz ă aă concediiloră medicale,ă conformă protocoluluiă încheiată întreă CNASCNPASăşiămediciiădeăexpertiz .
------------Art. 51 a fost modificat de pct. 21 al articolului unic din LEGEA nr. 399 din 30
octombrie 2006,ăpublicat ăînăMONITORULăOFICIALănr.ă901ădină6ănoiembrieă2006.
ART. 52
Litigiileă careă auă caă obiectă modulă deă calculă şiă deă plat ă aă indemniza iiloră prev zuteă deă
prezentaă ordonan ă deă urgen ă seă solu ioneaz ă deă c treă instan eleă judec toreştiă competente,ă
potrivităjurisdic ieiăasigur rilorăsociale.
CAP. X
Dispozi iiăfinale
ART. 53
(1)ă Indemniza iileă prev zuteă laă art.ă 2ă alin.ă (1)ă lit.ă a)-d)ă seă potă transferaă înă rileă
înă careă asigura iiă îşiă stabilescă domiciliulă sauă reşedin a,ă înă condi iileă reglementateă prină
acorduriăşiăconven iiăinterna ionaleălaăcareăRomâniaăesteăparte.
(2)ă Plataă indemniza iiloră prev zuteă laă alin.ă (1)ă seă poateă faceă înă monedaă
riloră
respective sau într-oăalt ămoned ăasupraăc reiaăs-a convenit.
------------Art. 54 a fost abrogat de art.ă6ădinăORDONAN Aănr.ă1ădin 12 ianuarie 2006,ăpublicat ăînă
MONITORUL OFICIAL nr. 57 din 20 ianuarie 2006.
ART. 55
(1)ă Con inutulă şiă formaă formulareloră deă concediiă medicale,ă aleă formulareloră cuă regimă
specială careă con ină elementeă deă protec ieă împotrivaă falsific riiă sauă contrafacerii, precum
şiă aleă altoră formulareă necesareă aplic riiă prezenteiă ordonan eă deă urgen ă seă aprob ă prină
ordină comună ală ministruluiă s n t iiă publiceă şiă ală preşedinteluiă CNASă şiă seă public ă înă
Monitorul Oficial al României, Partea I.
------------Alin. (1) al art. 55 a fost modificat de pct. 22 al articolului unic din LEGEA nr. 399
din 30 octombrie 2006,ăpublicat ăînăMONITORULăOFICIALănr.ă901ădină6ănoiembrieă2006.
(2)ă Costurileă generateă deă tip rireaă documenteloră şiă formulareloră prev zuteă laă alin.ă (1)ă
seă suport ă dină bugetulă Fonduluiă na ională unică deă asigur riă socialeă deă s n tate,ă cuă
posibilitateaărecuper riiăacestoraăînăcondi iileăstabiliteădeăCNAS.
ART. 56

Înă aplicareaă prezenteiă ordonan eă deă urgen ,ă înă termen de 60 de zile de la data
public riiă înă Monitorulă Oficială ală României,ă Parteaă I,ă seă voră elaboraă normeă deă aplicare,ă
aprobateăprinăordinăcomunăalăministruluiăs n t iiăşiăalăpreşedinteluiăCNAS.
ART. 57
CNAS,ă Casaă Na ional ă deă Pensiiă şiă Alteă Drepturi deă Asigur riă Socialeă şiă Institutulă
Na ionalădeăExpertiz ăMedical ăşiăRecuperareăaăCapacit iiădeăMunc ăvorăîncheiaăunăprotocolă
privindă activitateaă desf şurat ă deă mediciiă exper iă aiă asigur riloră sociale,ă potrivită
prezenteiăordonan eădeăurgen .
ART. 58
(1)ă Necesarulă deă personală laă CNASă şiă laă caseleă deă asigur riă deă s n tate,ă pentruă
realizareaă activit iloră deă eviden ă şiă controlă rezultateă dină aplicareaă prevederiloră
prezenteiăordonan eădeăurgen ,ăseăstabileşteăprinăhot râreăaăGuvernului.
(2) Activitateaă deă declarare,ă constatare,ă control,ă colectareă şiă solu ionareă aă
contesta iiloră privindă contribu iileă pentruă concediiă şiă indemniza iiă datorateă deă persoaneleă
fiziceă şiă persoaneleă juridiceă careă auă calitateaă deă angajatoră seă realizeaz ă deă Ministerulă
Finan elorăPublice,ăprinăAgen iaăNa ional ădeăAdministrareăFiscal ,ăînăcondi iileălegii.
------------Art. 58 a fost modificat de pct. 23 al articolului unic din LEGEA nr. 399 din 30
octombrie 2006,ăpublicat ăînăMONITORULăOFICIAL nr. 901 din 6 noiembrie 2006.
ART. 59
Prezentaăordonan ădeăurgen ăintr ăînăvigoareăpeădataădeă1ăianuarieă2006.
ART. 60
(1)ă Peă dataă intr riiă înă vigoareă aă prezenteiă ordonan eă deă urgen ă seă abrog ă prevederileă
referitoareă laă concediulă şiă indemniza iaă pentruă incapacitateă temporar ă deă munc ,ă concediulă
şiă indemniza iileă pentruă prevenireaă îmboln viriloră şiă recuperareaă capacit iiă deă munc ,ă
concediulă şiă indemniza iaă pentruă maternitate,ă concediulă şiă indemniza iaă pentruă îngrijireaă
copilului bolnav, cuprinse la art. 7, 26, 27, 35, art. 98-101, art. 103-125, art. 129-134ăşiă
la art. 136-138 din Legea nr. 19/2000 privindăsistemulăpublicădeăpensiiăşiăalteădrepturiădeă
asigur riă sociale,ă publicat ă înă Monitorulă Oficială ală României,ă Parteaă I,ă nr.ă 140ă dină 1ă
aprilieă 2000,ă cuă modific rileă şiă complet rileă ulterioare,ă precumă şiă oriceă alteă dispozi iiă
contrare.
(2)ă Peă dataă intr riiă înă vigoareă aă prezenteiă ordonan eă deă urgen ă seă abrog ă art. 11 din
Ordonan aădeăurgen ăaăGuvernuluiănr.ă96/2003 privindăprotec iaămaternit iiălaălocurileădeă
munc ,ăaprobat ăcuămodific riăşiăcomplet riăprin Legea nr. 25/2004.
(3)ăPeădataăintr riiăînăvigoareăaăprezenteiăordonan eădeăurgen ăseăabrog ă art. 5 alin.
(3) din Legea nr. 346/2002 privindă asigurareaă pentruă accidenteă deă munc ă şiă boli
profesionale,ă publicat ă înă Monitorulă Oficială ală României,ă Parteaă I,ă nr.ă 454ă dină 27ă iunieă
2002,ăcuămodific rileăşiăcomplet rileăulterioare.
(4)ă Suntă şiă r mână înă vigoareă prevederileă art.ă 109ă alin.ă (2)ă şiă aleă art. 117 din Legea
nr. 19/2000,ă cuă modific rileă şiă complet rileă ulterioare,ă referitoareă laă acordareaă bileteloră
pentruă tratamentă balneară pensionariloră şiă altoră categoriiă deă asigura iă decâtă celeă prev zuteă
deăprezentaăordonan ădeăurgen .
(5) Pentru personalul civilă careă îndeplineşteă func iiă deă demnitateă public ,ă func iiă
publiceăsauăesteăîncadratăcuăcontractă individualădeămunc ăînăinstitu iileăpubliceăprev zuteă
la art. 5 alin. (2) din Legea nr. 346/2002,ă cuă modific rileă şiă complet rile ulterioare,
presta iileă aferenteă accidenteloră deă munc ă sauă boliloră profesionaleă seă calculeaz ă înă
condi iileă prev zuteă deă aceast ă legeă şiă seă suport ă deă laă bugetulă deă stat,ă prină bugeteleă
acestorăinstitu ii.
ART. 61
Prevederileă prezenteiă ordonan eă deă urgen ă suntă aplicabileă şiă persoaneloră careă îşiă
desf şoar ă activitateaă înă ministereleă şiă institu iileă dină sectorulă deă ap rare,ă ordineă
public ă şiă siguran ă na ional ,ă cuă excep iaă cadreloră militareă înă activitateă şiă aă
func ionarilorăpubliciăcuăstatutăspecial.
ART. 62
Seă autorizeaz ă Ministerulă Finan eloră Publice,ă laă propunereaă ordonatoriloră principaliă deă
credite,ă s ă introduc ă modific rileă ceă decurgă dină aplicareaă prevederiloră prezenteiă ordonan eă
deăurgen ă înăvolumulă şiăînăstructuraă bugetuluiăFonduluiă na ionalăunicădeăasigur riăsocialeă
deă s n tate,ă respectivă aleă bugetuluiă asigur riloră socialeă deă stată peă anulă 2006,ă cuă
men inereaăechilibruluiăbugetar.
──────────
*)ăNot ăCTCE:
Art.ă 4ă dină ORDONAN Aă nr.ă 1ă dină 12ă ianuarie 2006,ă publicat ă înă MONITORULă OFICIALă nr.ă 57ă
din 20 ianuarie 2006 prevede:
"Art. 4

(1)ă Concediileă şiă indemniza iileă prev zuteă deă Ordonan aă deă urgen ă aă Guvernuluiă nr.ă
158/2005,ă cuveniteă peă baz ă deă certificată medical, eliberat cu data de 1 ianuarie 2006, se
acord ă persoaneloră careă laă dataă deă 31ă decembrieă 2005ă seă aflauă înă plataă indemniza iiloră deă
asigur riă socialeă laă caseleă teritorialeă deă pensii,ă înă temeiulă art. 129 din Legea nr.
19/2000,ă cuă modific rileă şiă complet rileă ulterioare,ă precumă şiă celoră asigurateă înă sistemulă
publică deă pensiiă peă baz ă deă declara ieă deă asigurareă sauă înă temeiulă art.ă 5ă alin.ă (2)ă dină
aceast ălegeăşiăseăachit ăconformăprevederilorăart. 32ădinăOrdonan aădeăurgen ăaăGuvernuluiă
nr. 158/2005.
(2)ă Plataă indemniza iilor,ă înă condi iileă prev zuteă laă alin.ă (1),ă seă efectueaz ă pân ă laă
încetareaăsitua ieiăcareăaădeterminatănecesitateaăeliber riiădeăcertificateămedicale.
(3) Procedura în aplicareaă prevederiloră alin.ă (1)ă seă stabileşteă prină protocolă încheiată
întreă Casaă Na ional ă deă Pensiiă şiă Alteă Drepturiă deă Asigur riă Socialeă şiă Casaă Na ional ă deă
Asigur riădeăS n tate."
──────────
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