ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ Nr. 158 din 17 noiembrie 2005
privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate
ART. 23
(1) Asiguratele au dreptul la concedii pentru sarcină şi lăuzie, pe o perioadă de
126 de zile calendaristice, perioadă în care beneficiază de indemnizaţie de
maternitate.
(2) De aceleaşi drepturi beneficiază şi femeile care nu se mai află, din motive
neimputabile lor, în una dintre situaţiile prevăzute la art. 1 alin. (1), dacă nasc în
termen de 9 luni de la data pierderii calităţii de asigurat. Faptul că pierderea calităţii
de asigurat nu s-a produs din motive imputabile persoanei în cauză se dovedeşte cu
acte oficiale eliberate de către angajatori sau asimilaţii acestora.
(3) În situaţiile prevăzute la alin. (2), baza de calcul a indemnizaţiei de maternitate
se constituie din media veniturilor lunare pe baza cărora s-a calculat contribuţia
pentru concedii şi indemnizaţii, din ultimele 6 luni anterioare datei pierderii calităţii de
asigurat, cu respectarea prevederilor art. 10.
ART.32
(1) În cazul în care, potrivit legii, angajatorul îşi suspendă temporar activitatea sau
activitatea acestuia încetează prin: divizare ori fuziune, dizolvare, reorganizare,
lichidare, reorganizare judiciară, lichidare judiciară, faliment sau prin orice altă
modalitate prevăzută de lege, drepturile prevăzute la art. 2 alin. (1), care s-au născut
anterior ivirii acestor situaţii, se achită din bugetul Fondului naţional unic de asigurări
sociale de sănătate de către casele de asigurări de sănătate.
(2) Prevederile alin. (1) se aplică şi în situaţia în care a expirat termenul pentru
care a fost încheiat contractul individual de muncă, contractul de administrare ori de
management, a expirat termenul pentru care a fost exercitată funcţia publică ori a
expirat mandatul în baza căruia a desfăşurat activitate în funcţii elective sau în funcţii
numite în cadrul autorităţii executive, legislative ori judecătoreşti.

ORDIN Nr. 60/32 din 27 ianuarie 2006
pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de
asigurări sociale de sănătate
ART.93
(1) Drepturile la concedii şi indemnizaţii care s-au născut anterior situaţiei de
încetare a activităţii angajatorului sau înainte de expirarea termenului pentru care a
fost încheiat contractul individual de muncă, contractul de administrare ori de
management, a expirat termenul pentru care a fost exercitată funcţia publică ori a
expirat mandatul în baza căruia a desfăşurat activitate în funcţii elective sau în funcţii
numite în cadrul autorităţii executive, legislative ori judecătoreşti se achită din
bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate.
(1^1) Plata indemnizaţiilor de asigurări sociale de sănătate, pentru drepturile care
s-au născut anterior situaţiilor prevăzute la alin. (1), se efectuează până la încetarea
situaţiei care a determinat necesitatea eliberării de certificate medicale.
(2) În vederea preluării în plată din Fondul naţional unic de asigurări sociale de
sănătate a drepturilor care s-au născut anterior situaţiilor prevăzute la alin. (1),

angajatorii sau, după caz, persoanele interesate depun următoarele acte la casele de
asigurări de sănătate:
a) lista angajaţilor aflaţi în plată de indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate
(din D112 anexa 1 si anexa 1.2 pentru persoana aflata in concediu medical)
b) situaţia plăţii lunare a drepturilor până la data depunerii documentaţiei (copie
OP pentru ultimele 6 luni)
c) actul legal prin care s-a dispus încetarea raportului de muncă, cu indicarea
temeiului legal (decizia de incetare a contractului de munca)
d) actele medicale şi alte acte prevăzute de lege pentru acordarea drepturilor
(copie concedii medicale anterioare, adeverinta cu baza de calcul a concediului
medical initial care cuprinde media veniturilor pe ultimele sase luni anterioare
producerii riscului, numar zile aferente celor sase luni)
e) în cazul expirării termenului pentru care a fost încheiat contractul individual de
muncă, se mai depune şi copia de pe contractul individual de muncă, cu viza
inspectoratului teritorial de muncă, după caz;
f) în cazul încetării activităţii angajatorului, se mai depune şi unul dintre
următoarele acte:
- actul oficial care atestă începerea procedurii de încetare a activităţii angajatorului
(încheierea judecătorului-sindic, hotărârea adunării generale a acţionarilor, rămasă
definitivă, privind lichidarea administrativă);
- copie legalizată de pe certificatul de încheiere privind radierea din registrul
comerţului (pentru angajatori, agenţi economici);
- confirmarea scrisă a expirării valabilităţii sau a anulării autorizaţiei de funcţionare
ori a autorizaţiei de liberă practică (pentru angajatori, persoane fizice);
- procesul-verbal de insolvabilitate încheiat de unităţile fiscale teritoriale;
- copie legalizată de pe actul de desfiinţare a organizaţiei cooperaţiei
meşteşugăreşti;
- confirmarea scrisă a expirării mandatului exercitat în cadrul autorităţii elective,
executive, legislative sau judecătoreşti;
- orice alte acte prevăzute de legislaţia în materie în vigoare la data încetării
activităţii angajatorului.

ART. 77
(1) Sumele reprezentând indemnizaţii plătite de către angajatori asiguraţilor,
care depăşesc suma contribuţiilor datorate de aceştia în luna respectivă, se
recuperează din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate
din creditele bugetare prevăzute cu această destinaţie.
(2) Pentru recuperarea sumelor reprezentând indemnizaţii achitate care
depăşesc obligaţia lunară de plată a contribuţiei pentru concedii şi
indemnizaţii, angajatorul depune la registratura casei de asigurări de sănătate
solicitarea scrisă conform modelului prevăzut în anexa nr. 12, la care se
ataşează Centralizatorul privind certificatele de concediu medical prevăzut în
anexa nr. 18, precum şi, după caz, dovada achitării contribuţiei pentru concedii
şi indemnizaţii, pentru perioada anterioară pentru care se solicită restituirea.
#M2
(3) Cererea va fi analizată de compartimentul de specialitate din cadrul casei
de asigurări de sănătate, care va întocmi referatul de propunere spre aprobare
a cererii de restituire sau, după caz, de respingere cu motivarea acesteia,
referat avizat de personalul împuternicit să exercite viza CFP.

(4) Referatul prevăzut la alin. (3), semnat de directorul executiv al Direcţiei
management şi economică, va fi supus aprobării preşedintelui - director
general, conform modelului prevăzut în anexa nr. 13.
#M4
(5) Pe baza referatului aprobat se întocmesc: ordonanţarea de plată, ordinul
de plată, borderoul ordinelor de plată prevăzut în anexa nr. 14 sau, după caz,
comunicarea de respingere a plăţii prevăzută în anexa nr. 15. În termen de 30
zile de la depunerea cererii de restituire, casa de asigurări de sănătate va
efectua plata sumelor aprobate sau va transmite solicitantului comunicarea de
respingere a plăţii.
#M2
(6) După efectuarea plăţii, dosarul se arhivează la compartimentul de
specialitate.
#B
ART. 82
Indemnizaţiile pot fi solicitate, pe baza actelor justificative, în termen de 90
zile de la data la care beneficiarul era în drept să le solicite. Cuantumul
indemnizaţiilor astfel solicitate se achită la nivelul cuvenit în perioada
prevăzută în certificatul medical.

