CAPITOLUL V
Concediul şi indemnizaţia pentru îngrijirea copilului bolnav
ART. 26
(1) Asiguraţii au dreptul la concediu şi indemnizaţie pentru îngrijirea copilului bolnav
în vârstă de până la 7 ani, iar în cazul copilului cu handicap, pentru afecţiunile
intercurente, până la împlinirea vârstei de 18 ani.
(1^1) În cazul copilului cu afecţiuni grave, asiguraţii au dreptul la concediu şi
indemnizaţie pentru îngrijirea copilului bolnav în vârstă de până la 16 ani.
(1^2) Lista afecţiunilor prevăzute la alin. (1^1) se stabileşte de către comisiile de
specialitate ale Ministerului Sănătăţii şi este prevăzută în normele de aplicare a prezentei
ordonanţe de urgenţă.
(1^3) La includerea afecţiunilor în lista prevăzută la alin. (1^2), pe aparate şi sisteme,
se au în vedere elemente clinice, evolutive şi complicaţii ce determină prin severitatea
tulburărilor morfologice şi funcţionale o durată cumulată a îngrijirilor medicale acordate
copilului, exclusiv pentru afecţiunea de bază, de peste 90/180 de zile calendaristice pe an.
(2) Indemnizaţiile prevăzute la alin. (1) şi (1^1) se suportă integral din bugetul
Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate.
ART. 27
(1) Beneficiază de indemnizaţia pentru îngrijirea copilului bolnav, opţional, unul dintre
părinţi, dacă solicitantul îndeplineşte condiţiile de stagiu de cotizare prevăzute la art. 7.
(2) Beneficiază de aceleaşi drepturi, dacă îndeplineşte condiţiile cerute de prezenta
ordonanţă de urgenţă pentru acordarea acestora, şi asiguratul care, în condiţiile legii, a
adoptat, a fost numit tutore, căruia i s-au încredinţat copii în vederea adopţiei sau i-au fost
daţi în plasament.
ART. 27^1
(1) Persoanele prevăzute la art. 27 beneficiază de concediu medical pentru îngrijirea
copilului bolnav dacă însoţesc copilul la tratament pe teritoriul unui stat membru al
Uniunii Europene, Spaţiului Economic European şi Confederaţiei Elveţiene sau pe
teritoriul altui stat care nu este membru al Uniunii Europene, Spaţiului Economic
European şi Confederaţiei Elveţiene.
(2) Certificatul de concediu medical se eliberează de medicul curant din România, pe
baza actelor doveditoare traduse şi autentificate, în condiţiile şi până la duratele maxime
prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă, dar nu mai târziu de 15 zile de la data
revenirii în ţară a persoanelor prevăzute la alin. (1).
ART. 27^2
(1) Certificatele de concediu medical prevăzute la art. 27^1 alin. (2) pot fi eliberate
persoanelor în drept, precum şi soţului/soţiei/rudelor de gradul I ale persoanelor
prevăzute la art. 27 sau unei alte persoane împuternicită de către acestea în acest sens.
(2) Documentele prevăzute la art. 27^1 alin. (2) pot fi transmise medicului care
eliberează certificatul de concediu medical de către persoanele prevăzute la alin. (1) pe
suport hârtie sau prin mijloace electronice de transmitere la distanţă sau, după caz, de

către persoanele care autentifică documentele prin mijloace electronice de transmitere la
distanţă, iar medicul, la rândul său, poate transmite certificatul de concediu medical, pe
suport hârtie sau prin mijloace electronice de transmitere la distanţă,
beneficiarilor/persoanelor în drept/angajatorilor, după caz.
(3) Documentele prevăzute la art. 27^1 alin. (2), precum şi certificatele de concediu
medical, atunci când sunt transmise prin mijloace electronice de transmitere la distanţă,
sunt semnate cu semnătură electronică calificată.
ART. 28
(1) Indemnizaţiile prevăzute la art. 26 alin. (1) se acordă pe baza certificatului de
concediu medical eliberat de medicul curant şi a certificatului pentru persoanele cu
handicap, emis în condiţiile legii, după caz.
(2) Indemnizaţiile prevăzute la art. 26 alin. (1^1) se acordă pe baza certificatului de
concediu medical eliberat de medicul specialist.
ART. 29
(1) Durata de acordare a indemnizaţiei prevăzute la art. 26 alin. (1) este de maximum
45 de zile calendaristice pe an pentru un copil, cu excepţia situaţiilor în care copilul este
diagnosticat cu boli infectocontagioase, este imobilizat în sisteme de imobilizare
specifice aparatului locomotor sau este supus unor intervenţii chirurgicale; durata
concediului medical în aceste cazuri va fi stabilită de medicul specialist, iar după
depăşirea termenului de 90 de zile, cu aprobarea medicului expert al asigurărilor sociale.
(2) Durata de acordare a indemnizaţiei prevăzute la art. 26 alin. (1^1) va fi cea
corespunzătoare numărului de zile calendaristice aferente duratei concediului medical
stabilită de medicul specialist, iar după depăşirea termenului de 90 de zile, cu aprobarea
medicului expert al asigurărilor sociale.
ART. 29^1
(1) În situaţia în care durata internării copilului bolnav cuprinde perioade din două sau
mai multe luni calendaristice, medicul curant poate acorda certificatul de concediu
medical la externare sau lunar.
(2) Prevederile alin. (1) se aplică în mod corespunzător şi persoanelor prevăzute la art.
27, pe baza actelor doveditoare traduse şi autentificate.
ART. 30
Cuantumul brut lunar al indemnizaţiei pentru îngrijirea copilului bolnav este de 85%
din baza de calcul stabilită conform art. 10.

