
Document realizat de Federaţia Naţională a Patronatelor Medicilor de Familie - www.fnpmf.ro Pagina 1 din 8

Federaţia Naţională a Patronatelor Medicilor de Familie (FNPMF)
Str. Ionel Perlea nr. 10, sector 1, Bucureşti
Telefon 0742.169.984 Fax 0374.091.757

E-mail: office@fnpmf.ro
Website: www.fnpmf.ro

Nr. 98/21.04.2020

Având în vedere modificările și completările succesive aduse actelor normative începând cu data de 12
martie 2020, în special în ceea ce privește acordarea concediilor și indemnizațiilor de asigurări sociale de
sănătate pentru perioada de carantină șau izolare la domiciliu, dispusă de Direcțiile de Sănătate Publică,

Federația Națională a Patronatelor Medicilor de Familie aduce în atenția publicului și cabinetelor de
medicina familiei următorul set de întrebări și răspunsuri despre acordarea concediilor medicale pentru
cod de indemnizație 07 - carantină, pe perioada stării de urgență, conformmodificărilor din 16.04.2020.

În același timp reluăm și prin intermediul acestui document propunerea transmisă Ministerului Sănătății,
CNAS, Secretariatului General al Guvernului, STS prin adresele FNPMF nr. 83/24.03.2020 și 97/16.04.2020.
Dacă nu este posibilă dezvoltarea în regim de urgență de către Serviciul de Telecomunicații Speciale a
unei platforme informatice prin care un document înlocuitor al certificatului de concediu medical cod
07-carantină să fie descărcat direct de persoana beneficiară sau de plătitorul de indemnizații, propunem
o soluție alternativă, tranzitorie - certificatele de concediu medical să fie acordate direct de casele de
asigurări de sănătate, prin completarea articolelor relevante din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.
158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate și din normele de aplicare,
similar concediilor medicale pentru persoanele care au beneficiat de tratament în străinătate.

În documentul de față au fost folosite următoarele prescurtări pentru actele normative citate:

OUG 158/2005 - ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 158 din 17 noiembrie 2005 privind concediile și
indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, cu modificările și completările ulterioare, până la data
de 16.04.2020
Emitent GUVERNUL ROMÂNIEI
Forma consolidată: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/224166

Norme aplicare - NORME din 5 ianuarie 2018 de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a
Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, aprobate
prin Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr.
15/2018/1.311/2017, cu modificările și completările ulterioare, până la data de 16.04.2020
EMITENT MINISTERUL SĂNĂTĂȚII, CASA NAȚIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE
Forma consolidată: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/224163

Ordin carantină - ORDIN nr. 414 din 11 martie 2020
privind instituirea măsurii de carantină pentru persoanele aflate în situația de urgență de sănătate
publică internațională determinată de infecția cu COVID-19 și stabilirea unor măsuri în vederea prevenirii
și limitării efectelor epidemiei, cu modificările și completările ulterioare, până la data de 16.04.2020
EMITENT MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
Forma consolidată: http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/224900

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/224166
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/224163
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/224900
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1. Cine are dreptul la concediu medical și plata indemnizaţiei de 75%? Cine primește
doar o adeverinţă medicală de la medicul curant prin care justifică zilele de absenţă?

Răspuns: Solicitaţi precizări angajatorului/plătitorului indemnizaţiei dumneavoastră sau/și casei de
asigurări de sănătate la care sunteţi asigurat/ă.
Date de contact case de asigurări: www.cnas.ro/page/contacte-cjas.html

Articolul 1 OUG 158/2005
(1) Persoanele asigurate pentru concedii și indemnizații de asigurări sociale de sănătate în sistemul de asigurări
sociale de sănătate, denumite în continuare asigurați, au dreptul, în condițiile prezentei ordonanțe de urgență,
pe perioada în care au domiciliul sau reședinţa pe teritoriul României, la concedii medicale și indemnizaţii de
asigurări sociale de sănătate, dacă:
A. realizează venituri din desfășurarea unei activități în baza unui contract individual de muncă, a unui raport de
serviciu, act de detașare sau a unui statut special prevăzut de lege, precum și alte venituri asimilate salariilor, cu
respectarea prevederilor legislației europene aplicabile în domeniul securității sociale, precum și a acordurilor
privind sistemele de securitate socială la care România este parte;
B. realizează în România veniturile prevăzute la lit. A, de la angajatori din state care nu intră sub incidența
legislației europene aplicabile în domeniul securității sociale, precum și a acordurilor privind sistemele de
securitate socială la care România este parte;
C. beneficiază de indemnizație de șomaj, potrivit legii.
(2) Se pot asigura în sistemul de asigurări sociale de sănătate, pentru a beneficia de concedii și indemnizații de
asigurări sociale de sănătate, în condițiile prezentei ordonanțe de urgență, persoanele fizice, altele decât cele
prevăzute la alin. (1), pe bază de contract de asigurare pentru concedii și indemnizații de asigurări sociale de
sănătate.
...
(5) Persoanele prevăzute la alin. (2), care au calitatea de pensionari, nu sunt asigurate conform prezentei
ordonanțe de urgență, cu excepția pensionarilor de invaliditate gradul III și a pensionarilor nevăzători, care
desfășoară activități independente definite potrivit Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și
completările ulterioare, denumită în continuare Codul fiscal.

Articolul 9 OUG 158/2005
(1) În scopul prevenirii îmbolnăvirilor, persoanele asigurate prevăzute la art. 1 alin. (1) și (2) au dreptul la
concediu și indemnizație pentru carantină, fără îndeplinirea condiţiei privind stagiul de asigurare.

Articolul 34 Norme aplicare
(1) În vederea acordării certificatelor de concediu medical, plătitorii de indemnizații de asigurări sociale de
sănătate au obligaţia să elibereze asiguratului adeverinţe din care să rezulte numărul de zile de concediu
medical pentru incapacitate temporară de muncă avute în ultimele 12/24 luni, după caz, conform modelului
prevăzut în anexa nr. 7.
(2) Pentru a beneficia de certificate de concediu medical, persoanele prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. B și alin. (2)
din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 399/2006,
cu modificările și completările ulterioare, au obligaţia de a solicita adeverinţa prevăzută la alin. (1) de la casele de
asigurări de sănătate cu care au încheiat contractul de asigurare pentru concedii și indemnizații de asigurări
sociale de sănătate.
(3) Adeverinţa prevăzută la alin. (1) se eliberează numai persoanelor asigurate care îndeplinesc condiţia de
stagiu de asigurare prevăzută la art. 7, precum și celor aflate în concediu medical pentru unele dintre situaţiile
prevăzute la art. 9 și 31 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări și completări
prin Legea nr. 399/2006, cu modificările și completările ulterioare, după caz.
(4) Pentru cazurile în care nu este îndeplinită condiţia privind stagiul de asigurare, persoanele prevăzute la art. 1
alin. (1) lit. A și B din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea
nr. 399/2006, cu modificările și completările ulterioare, beneficiază de o adeverinţă medicală eliberată de către
medicul curant, în vederea justificării absenței de la locul de muncă. Modelul adeverinţei este stabilit de către
medicii curanţi, dar acesta trebuie să conțină și informațiile minimale privind perioada necesară recomandată de
repaus, codul de diagnostic, precum și parafa.

http://www.cnas.ro/page/contacte-cjas.html
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2. Ce document trebuie să primesc de la Direcţia de Sănătate Publică pentru acordarea
certificatului de concediu medical pentru carantină (cod 07) pe perioada stării de
urgenţă dacă am dreptul să beneficiez de concediu medical?

Răspuns: Există două situaţii diferite și trebuie să știţi în care vă aflaţi.
 Dacă sunteţi în izolare la domiciliu, în urma deciziei DSP, nu trebuie să primiţi nici un document de

la DSP la finalul izolării.
 Dacă sunteţi în carantină instituţionalizată în spaţii special amenajate de autorităţi sau în

carantină la domiciliu trebuie să primiţi un aviz epidemiologic de la DSP, la finalul perioadei de
carantină. Avizul epidemiologic vă poate fi eliberat de DSP și prin mijloacele electronice de
transmitere la distanţă.

Sunaţi medicul de familie pentru detalii despre concediul medical, după ce vă asiguraţi că știţi în ce
situaţie vă aflaţi, în urma verificării telefonice cu Direcţia de Sănătate Publică.

Articolul 20 OUG 158/2005
(1) Concediul și indemnizația pentru carantină se acordă asiguraților cărora li se interzice continuarea activității din cauza
unei boli contagioase, pe durata stabilită prin documentul eliberat de direcţia de sănătate publică.
Articolul 20^1 OUG 158/2005
(1) În perioada situației de urgență instituite în condițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 1/1999 privind regimul stării
de asediu și regimul stării de urgență, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 453/2004, cu modificările și
completările ulterioare, persoanele prevăzute la art. 1, cărora li se interzice continuarea activității și pentru care a fost
instituită măsura de carantină ca urmare a unei suspiciuni de infectare cu COVID-19, beneficiază de concedii și indemnizații
pentru carantină, indiferent de locul în care aceasta se instituie respectiv instituționalizată, la o locație declarată de către
persoana carantinată sau prin izolare, care se acordă pentru perioada și pe baza documentelor prevăzute prin ordin al
ministrului sănătăţii, în funcție de evoluția situației epidemiologice.
(2) Pentru persoanele aflate în situațiile prevăzute la alin. (1), certificatele de concediu medical se eliberează de către medicii
de familie după ultima zi a perioadei de carantină, dar nu mai târziu de 30 de zile calendaristice de la data încetării perioadei
stării de urgență instituite potrivit alin. (1).

Articolul 37 Norme aplicare
(1) Concediul și indemnizația pentru carantină se acordă asiguraților cărora li se interzice continuarea activității din cauza
unei boli contagioase, pe durata stabilită prin documentul eliberat de direcţia de sănătate publică.
(2) Certificatul de concediu medical pentru carantină se eliberează de medicul curant asiguraților cărora li se interzice
continuarea activității din cauza unei boli contagioase, pe durata stabilită în documentul prevăzut la alin. (1). Dacă durata
perioadei de carantină stabilită de organele de specialitate ale direcțiilor de sănătate publică depășește 90 de zile, pentru
aceste certificate de concediu medical, nu este necesar avizul medicului expert al asigurărilor sociale.
Articolul 78^1 Norme aplicare
(5) Documentul care atestă ieșirea din starea de carantină instituţionalizată a persoanei asigurate, necesar pentru
eliberarea certificatelor de concediu medical, se poate solicita și se poate transmite de către direcţiile de sănătate publică
persoanelor aflate în această situație și prin mijloace electronice de transmitere la distanță.
(6) Pentru categoriile de persoane nominalizate la art. 1 alin. (3) din Ordinul ministrului sănătății nr. 414/2020 privind
instituirea măsurii de carantină pentru persoanele aflate în situația de urgență de sănătate publică internațională determinată
de infecția cu COVID-19 și stabilirea unor măsuri în vederea prevenirii și limitării efectelor epidemiei, cu modificările și
completările ulterioare, medicul de familie eliberează certificatul de concediu medical pentru carantină cu respectarea
prevederilor art. 5 alin. (3) din același ordin.

Articolul 1 Ordin carantină
(1) În înțelesul prezentului ordin, prin carantină se înţelege atât instituirea măsurii de carantină instituţionalizată (în spaţii
special amenajate), măsurii de carantină la domiciliu, cât și instituirea măsurii de izolare la domiciliu.
(4) Categoriile de persoane nominalizate la alin. (3) se vor izola la domiciliu timp de 14 zile, timp în care își monitorizează
starea de sănătate. În situația în care prezintă simptome de boală vor anunța medicul de familie sau sistemul «112». Dacă la
sfârșitul celor 14 zile de izolare la domiciliu nu prezintă simptome de boală, aceștia pot ieși din izolare fără a avea nevoie de
documente justificative (aviz epidemiologic). Persoanele menționate la alin. (3) lit. b) pot ieși din izolarea la domiciliu dacă
suspiciunea de infecție cu COVID-19 la persoana simptomatică, cu care a avut contact direct, este infirmată.
(4^1) Categoriile de persoane nominalizate la alin. (2^1) au obligaţia de a se carantina la domiciliu, după caz, timp de 14 zile,
precum și de a anunţa medicul de familie cu privire la data de la care a început carantinarea, prin mijloace de transmitere la
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distanță, în vederea monitorizării stării de sănătate, acestea fiind monitorizate și controlate zilnic privind respectarea măsurii
prevăzute de legislația incidentă de către instituțiile abilitate.
(4^2) Data de începere a perioadei de carantinare sau izolare la domiciliu este dispusă în urma anchetei epidemiologice de
către direcția de sănătate publică județeană și a municipiului București.

Articolul 5 Ordin carantină
(1) Direcţiile de sănătate publică județene și a municipiului București au obligaţia ca, la ieșirea din carantină, să elibereze
persoanelor ce s-au aflat în această situație un aviz epidemiologic de ieșire din carantină, al cărui model este prevăzut în
anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.
(2) Asiguraţii cărora li se aplică măsura de carantinare beneficiază de concediu și indemnizație de carantină pentru perioada
stabilită prin documentul eliberat de direcţiile de sănătate publică județene și a municipiului București, pe care îl vor
transmite medicului de familie pe suport hârtie sau prin mijloace electronice de transmitere la distanță.
(3) Persoana izolată la domiciliu în conformitate cu prevederile art. 1 alin. (3), pentru a beneficia de concediu și indemnizație
de carantină, va completa și va transmite doar medicului de familie, pe suport hârtie sau prin mijloace electronice de
transmitere la distanţă, o declaraţie pe propria răspundere, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 2, care face parte
integrantă din prezentul ordin. În acest caz nu se va mai elibera aviz epidemiologic sau orice alt document justificativ de
către direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București.
(4) Medicul de familie poate transmite certificatele de concediu medical către asigurați pe suport hârtie sau prin mijloace
electronice de transmitere la distanţă.

3. Ce este avizul epidemiologic de ieșire din carantină, acordat la ieșirea din carantină
instituţionalizată în spaţii special amenajate sau la domiciliu, și cine mi-l eliberează?
Răspuns: Avizul epidemiologic de ieșire din carantină este un document justificativ privind starea de
sănătate a persoanei suspectate a fi purtătoarea unei boli contagioase, asupra căreia a fost dispusă de
autorităţi măsura carantinei instituţionalizate în spaţii special amenajate sau la domiciliu. Avizul
epidemiologic de ieșire din carantină este eliberat de Direcţia de Sănătate Publică la ieșirea din
perioada de carantină instituţionalizată în spaţii special amenajate sau la domiciliu.

Articolul 5 Ordin carantină
(1) Direcţiile de sănătate publică județene și a municipiului București au obligaţia ca, la ieșirea din carantină, să elibereze
persoanelor ce s-au aflat în această situație un aviz epidemiologic de ieșire din carantină, al cărui model este prevăzut în
anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.
(2) Asigurații cărora li se aplică măsura de carantinare beneficiază de concediu și indemnizație de carantină pentru perioada
stabilită prin documentul eliberat de direcţiile de sănătate publică judeţene și a municipiului București, pe care îl vor
transmite medicului de familie pe suport hârtie sau prin mijloace electronice de transmitere la distanță.

4. Ce este avizul epidemiologic de ieșire din izolare la domiciliu și cine mi-l eliberează?

Răspuns: Avizul epidemiologic de ieșire din izolare la domiciliu nu mai este necesar începând cu 25
martie 2020 persoanelor care s-au aflat în izolare la domiciliu, dacă nu prezintă simptome de boală.
Persoanelor care au ieșit din izolare la domiciliu anterior datei de 25 martie 2020, și au fost
monitorizate de medicul lor de familie, le-a fost eliberat avizul epidemiologic de medicul de familie.
Dacă nu au avut medic de familie, avizul epidemiologic a fost eliberat de DSP.

Articolul 1 Ordin carantină
(5) Categoriile de persoane nominalizate la alin. (3) se vor izola la domiciliu timp de 14 zile, timp în care își
monitorizează starea de sănătate. În situația în care prezintă simptome de boală vor anunța medicul de familie
sau sistemul «112». Dacă la sfârșitul celor 14 zile de izolare la domiciliu nu prezintă simptome de boală, aceștia pot
ieși din izolare fără a avea nevoie de documente justificative (aviz epidemiologic). Persoanele menționate la alin.
(3) lit. b) pot ieși din izolarea la domiciliu dacă suspiciunea de infecție cu COVID-19 la persoana simptomatică, cu
care a avut contact direct, este infirmată.
Articolul 5 Ordin carantină
(3) Persoana izolată la domiciliu în conformitate cu prevederile art. 1 alin. (3), pentru a beneficia de concediu și
indemnizație de carantină, va completa și va transmite doar medicului de familie, pe suport hârtie sau prin
mijloace electronice de transmitere la distanță, o declarație pe propria răspundere, al cărei model este prevăzut
în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin. În acest caz nu se va mai elibera aviz epidemiologic
sau orice alt document justificativ de către direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București.
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5. Când se eliberează certificatul de concediu medical pentru carantină (cod 07)
persoanelor care au dreptul să beneficieze de concediu medical?

Răspuns: La o dată ulterioară, pentru luna în curs sau luna anterioară, și prin excepţie pe perioada
stării de urgenţă nu mai târziu de 30 de zile calendaristice de la data încetării perioadei stării de
urgenţă.

Articolul 9 Norme aplicare
(4) Certificatele de concediu medical se pot elibera și la o dată ulterioară, numai pentru luna în curs sau
luna anterioară, pentru următoarele situații:
a) în caz de sarcină și lăuzie (numai concediu medical pentru maternitate);
b) pentru perioada de internare în spital;
c) pentru imobilizare în sisteme de imobilizare specifice aparatului locomotor, numai de către medicul
ortoped/chirurg;
d) situații pentru care este necesar avizul medicului expert al asigurărilor sociale peste 90 de zile;
e) în caz de carantină;
f) pentru pacienții cu afecțiuni oncologice.

Articolul 78^1 Norme aplicare
(7) Prin excepţie de la prevederile art. 9 alin. (4), certificatele de concediu medical se pot acorda și la o
dată ulterioară, dar nu mai târziu de 30 de zile calendaristice de la data încetării perioadei stării de
urgenţă prevăzută la alin. (1), pentru următoarele situații:
e) în caz de carantină;

6. Când trebuie depus la plătitor (angajator sau alţi plătitori) certificatul de concediu
medical pentru carantină, pe perioada stării de urgenţă?

Răspuns: Electronic până cel mai târziu la sfârșitul lunii în care a fost eliberat. În original în termen de
60 de zile calendaristice

Articolul 60 Norme aplicare
(2) Pentru situațiile prevăzute la art. 9 alin. (4), art. 10 și 27, certificatul de concediu medical se va
depune la plătitor până cel mai târziu la sfârșitul lunii în care s-a eliberat certificatul medical.

Articolul 78^1 Norme aplicare
(9) Certificatele de concediu medical prevăzute la alin. (1), care au fost transmise prin mijloace de
transmitere la distanţă potrivit alin. (4), constituie document justificativ de plată și se depun de către
persoanele prevăzute la art. 2 alin. (4) la casele de asigurări de sănătate, în condițiile în care se solicită
restituirea sumelor reprezentând indemnizații plătite angajaților proprii care au beneficiat de certificate
de concediu medical.

(10) Formularele originale ale certificatelor de concediu medical, respectiv exemplarele 1 (alb) și 2
(roz), se depun de către persoana asigurată la plătitorii de indemnizații de asigurări sociale de sănătate
prevăzuți la art. 36 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări
și completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările și completările ulterioare, în termen de 60 de zile
calendaristice de la data eliberării acestora.
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7. Mai este necesară adeverinţa de la angajator/plătitor pentru emiterea certificatului
de concediu medical - pe orice cod, pentru orice motiv - pe perioada stării de urgenţă?

Răspuns: DA, și poate fi eliberată prin mijloace electronice de transmitere la distanţă. Atenţie!
Modelul adeverinţei a fost schimbat în 27 martie 2020, prin Anexa Ordinului 502/417/2020.

Articolul 34 Norme aplicare
(1) În vederea acordării certificatelor de concediu medical, plătitorii de indemnizații de asigurări sociale de
sănătate au obligaţia să elibereze asiguratului adeverinţe din care să rezulte numărul de zile de concediu
medical pentru incapacitate temporară de muncă avute în ultimele 12/24 luni, după caz, conform modelului
prevăzut în anexa nr. 7.
(2) Pentru a beneficia de certificate de concediu medical, persoanele prevăzute la art. 1 alin. (1) lit. B și alin. (2)
din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 399/2006,
cu modificările și completările ulterioare, au obligaţia de a solicita adeverinţa prevăzută la alin. (1) de la casele de
asigurări de sănătate cu care au încheiat contractul de asigurare pentru concedii și indemnizații de asigurări
sociale de sănătate.
(3) Adeverinţa prevăzută la alin. (1) se eliberează numai persoanelor asigurate care îndeplinesc condiţia de
stagiu de asigurare prevăzută la art. 7, precum și celor aflate în concediu medical pentru unele dintre situaţiile
prevăzute la art. 9 și 31 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări și completări
prin Legea nr. 399/2006, cu modificările și completările ulterioare, după caz.

Articolul 78^1 Norme aplicare
(2) Pentru eliberarea certificatelor de concediu medical prevăzute la alin. (1), adeverința prevăzută la art. 34 alin.
(1) se poate elibera și prin mijloace electronice de transmitere la distanţă.

8. Mai este necesară vizarea de către medicul de familie a certificatelor de concediu
medical - pe orice cod, pentru orice motiv - acordate de către alţi medici?

Răspuns: NU, nu mai este necesară vizarea certificatelor de CM pe perioada stării de urgenţă.

Articolul 78^1 Norme aplicare
(3) Certificatele de concediu medical prevăzute la alin. (1), acordate de medici, alții decât medicii de familie, se
depun la plătitorii de indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate prevăzuți la art. 36 alin. (3) din Ordonanța de
urgență a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările și
completările ulterioare, fără viza medicului de familie.

9. Pot solicita medicului transmiterea prin mijloace electronice de transmitere la
distantă a certificatului de concediu medical, pe perioada stării de urgenţă?

Răspuns: DA, pe perioada stării de urgenţă.

Articolul 78^1 Norme aplicare
(1) Certificatele de concediu medical eliberate în perioada stării de urgență instituită prin Decretul nr. 195/2020
privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României se pot transmite de către medicii curanţi către
persoanele asigurate și prin mijloace electronice de transmitere la distanţă.

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/224445
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10. Pot transmite prin mijloace electronice către angajator/plătitor certificatul de
concediu medical, pe perioada stării de urgenţă?

Răspuns: DA, pe perioada stării de urgenţă.

Articolul 78^1 Norme aplicare
(4) Certificatele de concediu medical prevăzute la alin. (1) se pot transmite de către persoanele beneficiare către
plătitorii de indemnizații de asigurări sociale de sănătate prevăzuți la art. 36 alin. (3) din Ordonanța de urgență a
Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările și
completările ulterioare, și prin mijloace electronice de transmitere la distanță.

11. Mai trebuie să depun la angajator/plătitor formularele originale (alb-roz) ale
certificatului de concediu medical, pe perioada stării de urgenţă?

Răspuns: DA, în termen de 60 de zile calendaristice de la data eliberării de către medic, pe perioada
stării de urgenţă.

Articolul 78^1 Norme aplicare
(10) Formularele originale ale certificatelor de concediu medical, respectiv exemplarele 1 (alb) și 2 (roz), se
depun de către persoana asigurată la plătitorii de indemnizații de asigurări sociale de sănătate prevăzuți la art. 36
alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.
399/2006, cu modificările și completările ulterioare, în termen de 60 de zile calendaristice de la data eliberării
acestora.

12. Cum beneficiez de concediu medical dacă sunt internat în spital cu COVID-19?

Răspuns: Veţi primi certificatele de concediu medical la externarea din spital, pentru perioada
internării și, dacă este necesar, pentru un număr de zile după externare. Dacă starea de sănătate nu vă
va permite să reluaţi activitatea nici după numărul de zile acordate după externare, medicul de familie
va prelungi concediul medical cu cel mult 14 zile, în baza scrisorii medicale eliberate din spital.

Articolul 78^1 Norme aplicare
(13) La externarea din spital a pacientului cu COVID-19, medicul curant eliberează certificatul de concediu
medical atât pentru perioada internării, cât și pentru durata externării cu înscrierea codului de indemnizație
corespunzător.
(14) Pentru situațiile prevăzute la alin. (13), în cazul în care la externarea din spital se impune continuarea îngrijirii
pacientului, medicul curant stabilește perioada necesară îngrijirii și eliberează un nou certificat de concediu
medical pentru perioada acordată la externare.
(15) Pentru situațiile prevăzute la alin. (14), dacă după expirarea concediului medical acordat la ieșirea din spital
starea sănătății pacientului nu permite reluarea activității, medicul de familie, pe baza scrisorii medicale eliberate
de medicul curant din spital, poate prelungi concediul medical pentru aceeași afecţiune cu cel mult 14 zile.

În concluzie, pe perioada stării de urgenţă:
Pentru o persoană care are dreptul să beneficieze de concediu medical de carantină, căreia i s-a interzis
continuarea activității de către Direcția de Sănătate Pubică, certificatul de concediu medical
(formularele alb-roz) poate fi eliberat de medicul de familie, inclusiv prin intermediul mijloacelor de
comunicare la distanță (e-mail).

Medicul de familie eliberează formularele alb-roz retroactiv până cel mai târziu la 30 de zile
calendaristice de la data încetării perioadei stării de urgență.
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Persoana trebuie să depună la angajator certificatul de concediu medical până cel târziu la sfârșitul lunii
în care s-a eliberat. Depunerea se poate face și prin mijloace electronice (formularul alb scanat).
Formularele alb-roz originale trebuie depuse de persoană la angajator în termen de 60 de zile de la
eliberare.

Dacă persoana s-a aflat în carantină (instituţionalizată sau la domiciliu), i se va elibera de către Direcția
de Sănătate Publică un aviz epidemiologic, prin e-mail sau fizic, conform modelului prevăzut de Anexa
nr.1 la Ordinul 414/2020. http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/224900

Dacă persoana s-a aflat în izolare la domiciliu, nu i se va mai elibera aviz epidemiologic sau orice alt
document justificativ de către Direcția de Sănătate Publică. Persoana va trimite prin e-mail medicului de
familie declarația pe proprie răspundere, conform modelului prevăzut de Anexa nr.2 la Ordinul 414/2020.
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/224900

Persoana în cauză va solicita și angajatorului/plătitorului de indemnizaţii adeverinţa (Anexa 7) care
atestă calitatea de persoană asigurată pentru concedii și indemnizații de asigurări sociale de sănătate în
sistemul de asigurări sociale de sănătate și că îndeplinește stagiul de asigurare. Modelul acestei
adeverințe este prevăzut în Anexa nr. 7 a ORDIN nr. 502/417/2020 pentru modificarea și completarea
Normelor de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și
indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății și al
președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 15/2018/1.311/2017 EMITENT MINISTERUL
SĂNĂTĂȚII Nr. 502 din 26 martie 2020 CASA NAȚIONALĂ DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE Nr. 417 din 23 martie
2020 Publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 253 din 27 martie 2020.
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/224163
Adeverința poate fi transmisă de angajator/plătitorul de indemnizații și prin mijloace electronice.

Persoana în cauză se va adresa telefonic medicului de familie și se va programa pentru eliberarea
certificatului de concediu medical pentru carantină (formularele alb-roz).

Medicul de familie va emite certificatul de concediu medical pentru carantină, pe baza avizului
epidemiologic eliberat de DSP sau a declarației pe proprie răspundere, după caz, și adeverinței eliberate
de angajator/plătitor:

- în urma unei consultații la distanță, fără card, retroactiv pentru luna în curs sau luna anterioară.
Medicul de familie va scana formularul alb și îl va transmite persoanei prin mijloace electronice.
Formularele originale vor fi înmânate persoanei ulterior, după semnarea de primire, dar nu mai târziu de
60 de zile de la data emiterii;

- în urma unei consultații în cabinet, până cel mai târziu la 30 de zile calendaristice de la data încetării
perioadei stării de urgență. Consultația în cabinet se va acorda fără card pe perioada situației de
urgență și cu card după încetarea perioadei de urgență.

Persoana în cauză va depune la plătitor formularele alb-roz până cel mai târziu la sfârșitul lunii în care
s-a eliberat certificatul medical. Acestea pot fi trimise și prin mijloace electronice. Pentru a obține
formularele alb-roz în original de la medicul de familie care le-a emis, persoana se va programa și se va
prezenta la cabinet pentru a semna de primire în partea de jos a formularului alb auto-copiativ, astfel
încât dovada semnăturii de primire să apară și pe formularul roz și pe formularul verde care rămâne la
medicul de familie pentru verificare în urma controlului casei de asigurări.
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