
iX aTONIIA MEDICILOR PRESCRIPToRI DE CoNCEDII MEDICALE

NOI REGLEMENTARI PRIVIND PRESCRIEREA CONCEDIILOR MEDICALE PENTRU
PERSOANELE INFECTATE CU SARS COY-z

Ca urmare a adresei CNAS nr. P9762102.11.2020 gi av6nd in vedere prevederile:
o art. 8 alin (2) qi art. 18 alin. (2) din Legea nr.13612020 privind instituirea unor m[suri in

domeniul sdnatAtii publice in situa!ii cu risc epidemiologic gi biologic, republicati, cu
modificarile gi completdrile ulterioare;

o HG nr. 921/30.10.2020 privind aprobarea Listei bolilor infectocontagioase pentru care se

instituie izolarea persoanelor la domiciliul acestora, la loca{ia declarati de acestea sau,
dup[ caz, in unit5(i sanitare sau in loca(ii alternative ataqate acestora, precum qi a Listei
unitalilor sanitare debazd in care se trateazi persoanele bolnave;

. OUG 18012020 pentru modificarea gi completarea Legii nr.13612020 privind instituirea unor
misuri in domeniul sinAtAlii publice in situalii cu risc epidemiologic ;i biologic, a OUG nr.
158/2005 privind concediile gi indemnizaliile de asigurdri sociale de sdndtate, precum qi pentru
stabilirea unor m[suri cu privire la acordarea concediilor medicale;

o Ord. MS/CNAS nr. 10921745/2020 pentru aprobarea modelului unic al certificatului de

concediu medical gi a instrucliunilor privind utilizarea qi modul de completare a certificatelor
de concediu medical pe baza cdrora se acord[ indemnizalii asiguralilor din sistemul asigurdrilor
sociale de sdndtate Ei din sistemul de asigurare pentru accidente de muncd qi boli profesionale,
cu modificdrile gi cornpletarile ulterioare;

o Ord. MS/CNAS nr. 15/131112018, cu rnodificdrile qi completdrile ulterioare,

vd comunicdm urmdtoarele:

L incep6nd cu data de 02.11.2020. certificatele de concediu medical de care beneficiaz6 persoanele
asigurate irrt'ectate cu SARS COV-2, pentru care s-a instituit mdsura izoldrii, se elibereazd cu
inscrierea urmatoarelor date (indif'erent de perioada pentru care aceasta a fost instituit6, inclusiv cea
instituitA anterior datei de 30 octombrie 2020):

In rubrica "Boli infectocontagioase din grupa A/pentru care se instituie masura izolarii "
se va inscrie numdrului "24" corespunzdtor pozitiei bolii din Lista bolilor infectocontagioase
pentru care s-a instituit izolarca (prevdzutd in anexa nr. I la HG nr. 921130.10.2020);
In rubrica "Cod indemnizafie" se va inscrie "51"
In rubrica "Cod diagnostic se va inscrie "64".

3. Pdn6 la implementarea in PIAS a specificafiilor de la punctul l, se recomandd ca certificatele de
concediu medical pentru persoanele asigurate diagnosticate cu boli infectocontagioase pentru care
s-a instituit mlsura izoldrii s[ fie eliberate prin completarea manuald a acestora.
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Totodata, ya supunem aten(iei qi urmltoarele prevederi aplicabile la aceasti dat5:

. OUG nr. 158/2005 privind concediile qi indemniza{iile de asigurlri sociale de s5nItate,
cu modificirile qi completirile ulterioare
"Art.20
(l) Concediul gi indemnizalia pentru carantind se acordd persoanelor asigurate in condiliile
art.20 din Legea nr. 13612020.
(2) Pentru persoanele asigurate pentru care s-a dispus mdsura izoldrii, in condiliile Legii nr.

13612020, certificatele de concediu medical se elibereazd de cdtre medicii curanli care au

luat in evidenla aceste persoane. in aceste cazuri, durata concediilor medicale este stabilit6
de cdtre medicii curan(i, in funcfie de evolulia bolii.
(2') Pentru persoanele asigurate pentru care s-a dispus mdsura izolarii, in condiliile art.8
alin. (3') din Legea nr. 13612020, republicat6, certificatele de concediu medical se

elibereazd de cdtre medicii de familie care au luat in evidenla gi au monitorizat aceste

persoane, pentru o perioadS stabilita in funclie de evolu(ia bolii gi durata monitorizdrii.
(2'z) Pentru persoanele asigurate pentru care s-a dispus mdsura izoldrii, in condiliile art. 8

alin. (3') din Legea nr. 13612020, republicatS, iar in urma investigaliilor paraclinice

specifice nu s-a confirmat diagnosticul de boal6 infectocontagioas[, medicul de familie
acordd concediu medical pentru carantind pebaza documentului eliberat de cdtre direc{ia de

s6n5tate publicd judeleana sau, dupd caz, a municipiului Bucuregti gi pentru perioada

inscrisd in acesta.

NOTA : De prevederile art. 20 alin. (2') li (2') din Ordonanla de urgen{d a Guvernului nr.

158/2005, aprobatd cu modiflc6ri gi completdri prin Legea nr.39912006, cu modificirile qi

completarile ulterioare, beneficiazd gi persoanele asigurate pentru care direc[iile de sdnatate

pLrblicd judelene sau a municipiului Bucuregti au instituit misura izoldrii ladomiciliu sau la

o localie declaratd pdnd la data intr[rii in vigoare a prezentei ordonanle de urgenla. in aceste

cazuri, certificatele de concediu medical se acordd de cdtre medicul de familie, pe baza

documentelor eliberate de cdtre direc{iile de sindtate publica gi pentru perioada inscrisd in
acestea, in termen de 30 de zile de [a data intrdrii in vigoare a prezentei ordonan(e de

urgen![. "

Ordinul MS/CNAS nr. 15/131112018, cu modificlrile qi complet6rile ulterioare
"Art.20
(1) Medicii de familie au dreptul de a elibera certificate de concediu medical pentru
incapacitate temporarl de munc6 cu durata de cel mult 10 zile calendaristice, pentru un
episod de boal6, in una sau mai multe etape, cu excepfia incapacitilii temporare de muncd a

persoanelor asigurate pentru care a fost instituitd m[sura izoldrii, potrivit Legii nr.
13612020, republicat6, cu modificdrile gi completdrile ulterioare.
(2) in cazul menlinerii incapacitAtii temporare de muncd pentru aceeagi afecfiune, concediul
medical se poate prelungi de c6tre medicul curant din ambulatoriul de specialitate sau

spital, in caz de internare, in etape succesive de maximum 30/31 de zile calendaristice, p0nd
la 90 de zile calendaristice in decursul unui an, socotit de la prima zi de imbolndvire.
(3) Durata cumulatd a concediilor medicale acordate de medicul de familie pentru un
asigurat pentru incapacitate temporard de munc[ nu poate depSgi 30 de zile calendaristice in



ultimul an, socotite de Ia prima zi de imbolndvire, indiferent de cauza acesteia. Dupi
lotalizarea a 30 de zile calendaristice acordate de cdtre medicul de familie, eliberarea
certificatelor de concediu medical se va face numai de cdtre medicul curant din
ambulatoriul de specialitate sau spital, in caz de internare, cu incadrarea ?n duratele maxime
prevazute de lege.
(4) Durata prevdzutd la alin. (3) nu cuprinde gi zilele de concediu medical care se acorddpotrivit art. l0 alin. (2), art.23l alin. (3), (6) $i (9), art.232, art. Tgl atin. (7) lit. k), alin.(ls) qi (16) 9i aft.782 alin. (t5).

Art. 23'
(l) Asigura{ii pentru care s-a instituit m[sura izoldrii, potrivit legii, in unitali sanitare sau
intr-o loca{ie alternativd atagata unei unitSli sanitare beneficiazd de concediu medical pe
toatd perioada pentru care s-a instituit aceastd misur6.
(2) Pentru persoana asiguratd pentru care a fost instituitd misura izold,rii, potrivit legii,
exclusiv in unitdli sanitare sau intr-o loca{ie alternativd atasatdunei unitali ,unitu.., medicul
curant elibereazd cerlificatul de concediu medical la externarea din spital, at6t pentru
perioada internirii, c6t gi pentru perioada externdrii, dupd caz, cu inscrierea codului de
indemnizalie corespunzdtor. Ceftificatele de concediu medical se elibereazd pentru perioade
de maximum 30131 de zile calendaristice.
(3) Pentru situaliile prevdzute la alin. (2), dacd dupd expirarea concediului medical acordat
la iegirea din spital starea de sdndtate a persoanei asigurate nu permite reluarea activitalii,
medicul de fbmilie poate prelungi concediul medical pentru aceeaqi afec{iune, cu
respectarea prevederilor art.20 alin. (l).
(4) Pentru persoana asiguratd pentru care s-a instituit m[sura izoldrii intr-o unitate sanitard
sau intr-o loca{ie alternativd atagatd unei unitali sanitare gi care poate fi externatd, cu
condilia izoldrii la domiciliu sau la localia declaratd de persoana ce urmeazd a fi izolatd,,
medicul curant din spital care a ingrijit gi externat pacientul elibereazd certificatul de
concediu medical pentru durata interndrii gi poate ,.o.du un concediu medical Ia externare
pdna la irnplinirea termenului maxim al perioadei de izolare sau pe o perioadi stabiliti de
acesta, conform prevederilor ordinului ministrului sanatatrii p.nt.u aprobarea planurilor
privind modalitatea de aplicare de direcliile de sdndtate prUti.a jude[ene gi a municipiului
Bucuregti, de lnstitutul Nalional de SdnState Public[, precum qi de unitalil" sanitare a
mdsurilor ?n domeniul sdnatatrii publice in situalii de risc epidemiologic dl infectare cuvirusul SARS-CoV-2.
(5) in situa{ia in care data interndrii persoanei asigurate este ulterioard datei recoltdrii primei
probe care confirmd boala infectocontagioasd, pentru aceastd perioadd certificatul de
concediu medical se acordd de medicul de familie, inbazadocumentului eliberat de direclia
de sdndtate publicd, care cuprinde inlormalii refbritoare la data recolt6rii primei probe, data
corrfirmdrii bolii infectocontagioase gi data interndrii persoanei bolnave.
(6) in situalia in care medicul prexitzut la alin. (4) nu a eliberat concediu medical la
externare, pentru perioada in care persoana asiguratl este izolatd la domiciliu sau la locaJia
declaratd de aceasta, certificatul de concediu medical se acordd pentru aceeagi afecliune de
catre rredicul de familie care monitorizeazd starea de sdnitate a persoanei piin sistemul de
telemedicind sau prin consultalii medicale la distanfd.
(7) Certificatul de concediu medical prevdzut la alin. (6) se acordd pentru o duratd care nupoate dep69i cumulat durata maximd a perioadei de izolare care decurge de la momentul
interndrii sau pentru o perioad6 stabilitd de medicul curant din spital gi comunicata prin
scrisoare medical[ medicului de familie.
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(8) Persoana asiguratd confirmatE cu o boal6 infectocontagioas6 pentru care s-a instituit
mdsura izol[rii la domiciliu sau la o localie declaratd, la recomandarea medicului cate a

efectuat evaluarea acesteia fbrd internare, in scopul constatdrii gi limitarii riscului de

transmitere a unei boli infectocontagioase, beneficiazd de concediu medical acordat de

medicul de familie, pe intreaga perioadd inscrisd in documentul eliberat de direc[ia de

sdndtate public6, care cuprinde informalii referitoare la medicul care a evaluat cazul,

unitatea sanitard in care acesta igi desfbgoard activitatea, precum qi recomandarea cu privire

la instituirea mdsurii izoldrii, cu precizarea perioadei pentru care se dispune aceastd mdsur6.

(9) Pentru persoanele asigurate pentru care s-a dispus mdsura izoldrii in condiliile art. 8
alin. (3,) din Legea nr. 13612020, republicatd, cu modificdrile gi completirile ulterioare,

certificatele de concediu medical se elibereazi de cltre medicii de familie care au luat in

eviden[6 gi au monitorizat aceste persoane. in aceste cazuri, durata concediilor medicale

este stabiliti de cdtre medicii de familie in func(ie de evolulia bolii gi durata monitorizdrii,

conform prevederilor ordinului ministrului s6n6tAtii pentru aprobarea planurilor privind

modalitatea de aplicare de direcfiile de sdndtate publicd judetene gi a municipiului
Bucureqti, de lnstitutul National de Sdndtate Public6, precum qi de unitdlile sanitare a

misurilor in domeniul sAn6tAtii publice in situafii de risc epidemiologic de infectare cu

virusul SARS-CoV-2.
(10) in situalia in care pentru persoanele previzute la alin. (9) intervine internarea in unitili
sanitare sau intr-o loca(ie alternativ[ atagatS unei unit6li sanitare, pentru aceastd perioadl

certificatul de concediu medical se acordd potrivit alin' (2) - (4).

(11) Pentru perioada internarii in unitatea sanitard prevSzut6 la alin. (2),(4) qi (10), precum

gi pentru perioada prevdzutl la alin. (5) Si (9) se vor acorda certificate de concediu medical

<inilial>.
(12) Certificatele de concediu medical acordate persoanelor pentru care s-a dispus mdsura

izolSrii se elibereazd dup6 ultima zi aincetddi perioadei de izolare, dar nu maitdrziu de 30

de zile calendaristice de [a data ultimei zile a incetdrii acesteia.

(13) Dacd durata perioadei de izolare dep6gegte 90 de zile, pentru aceste certificate de

concediu medical nu este necesar avizul medicului expert al asigurlrilor sociale.

Art.232
in situalia in care pentru persoanele pentru care s-ar fi impus mdsura izoldrii pdnl la data

intrarii in vigoare a Legii nr. 13612020 nu au fost emise concedii medicale, certificatele de

concediu medical se elibereaz6, avdnd in vedere art.20 alin. (1) din acelagi act normativ, de

cdtre medicii de familie pentru perioada qi pe baza documentelor eliberate de directiile de

s[n[tate publicS. "
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