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In conformitate cu prevederile OUG NR.49/2020 pentru modificarea si 

completarea OUG 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari 

sociale de sanatate,precum si pentru reglementarea unor masuri de protectie 

sociala , Art. II. –„Prin derogare de la prevederile art. 38 din Ordonanta de 

urgenta a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de 

asigurari sociale de sanatate, aprobata cu modificari si completari prin 

Legea nr. 399/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, incepand cu 

veniturile aferente lunii martie 2020, institutiile si autoritatile publice, astfel 

cum sunt definite la art. 2 alin. (1) pct. 30 din Legea finantelor publice nr. 

500/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, si la art. 2 alin. (1) pct. 

39 din Legea privind finantele publice locale nr. 273/2006, cu modificarile si 

completarile ulterioare, indiferent de sistemul de finantare si de 

subordonare, inclusiv activitatile finantate integral din venituri proprii, 

infiintate pe langa institutiile publice, suporta integral indemnizatiile de 

asigurari sociale de sanatate aferente certificatelor de concediu medical 

pentru carantina de care beneficiaza personalul propriu, ca urmare a unei 

suspiciuni de infectare cu COVID-19. 

 

Institutiile si autoritatile publice definite la art.2alin.(1) pct.30 din Legea 

finantelor publice nr.500/2002 sunt „instituții publice - denumire generică ce 

include Parlamentul, Administrația Prezidențială, ministerele, celelalte organe 

de specialitate ale administrației publice, alte autorități publice, instituțiile 

publice autonome, precum și instituțiile din subordinea/coordonarea acestora, 

finanțate din bugetele prevăzute la art. 1 alin. (2)” 

 

 

Institutiile si autoritatile publice definite la art. 2 alin. (1) pct. 39 din Legea 

privind finantele publice locale nr. 273/2006 sunt:” instituții publice locale - 

denumirea generică, incluzând comunele, orașele, municipiile, sectoarele 

municipiului București, județele, municipiul București, instituțiile și serviciile 

publice din subordinea acestora, cu personalitate juridică, indiferent de modul 

de finanțare a activității acestora;” 
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Ca urmare,institutiile si autoritatile publice nu vor mai putea solicita 

rambursarea indemnizatiilor pentru concedii medicale acordate 

personalului pentru carantina ca urmare a unei suspiciuni de infectare cu 

COVID-19,incepand cu concediile medicale emise pentru luna martie 2020. 

 

In cazul in care au fost depuse deja cereri de rambursare a indemnizatiilor 

medicale pentru luna martie 2020 si acestea contin si concedii pentru 

carantina ca urmare a unei suspiciuni de infectare cu COVID-19,cererile vor 

fi returnate in vederea corectarii acestora. 
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