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Concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate 

 

În Monitorul Oficial nr. 141 / 24.02.2011 a fost publicat Ordinul nr. 351 / 2011 privind 
modificarea şi completarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonanţei de 
Urgenţă a Guvernului nr. 158 / 2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări 
sociale de sănătate, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei 
Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 60/32/2006.  
 

Principalele modificări se referă la: 

 Exemplarul 2 al certificatelor de concedii medicale nu se va mai depune la Casa de 
asigurări de sănătate, exceptând condiţiile în care se solicită restituirea sumelor 
reprezentând indemnizaţii plătite asiguraţilor care depăşesc suma contribuţiilor de 
concedii şi indemnizaţii datorate. 

 În aceste situaţii, exemplarul 2 al certificatelor medicale va fi însoţit de un 
centralizator al cărui model este prevăzut în anexa Ordinului. 

 Nu se includ în baza de calcul decât indemnizaţiile aferente primelor 5 zile de 
incapacitate temporară de muncă (3 zile în cazul indemnizaţiilor de incapacitate 
temporară de muncă ca urmare a unui accident de muncă). 

 Se aduc modificări asupra documentaţiei ce trebuie depusă în vederea restituirii 
sumelor reprezentând indemnizaţii de concedii medicale ce depăşesc contribuţiile 
datorate. 
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Tax Alert este o selecţie a unor elemente de noutate legislativă, cu scop strict 
informativ. Nu este considerată consiliere profesională şi, drept urmare, Mazars nu 
îşi asumă nici o responsabilitate în acest sens. 

Pentru întrebări suplimentare în ceea ce priveşte problemele expuse, vă rugăm nu 
ezitaţi să ne contactaţi. 

 

 

Dacă doriţi să vă abonaţi gratuit la newsletter-ele Mazars, vă rugăm 
trimiteţi un mesaj la adresa news@mazars.ro, specificând numele, 
prenumele, funcţia Dvs. şi denumirea societăţii. 
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