
PROCEDURA
PRIVIND CERERILE DE RESTITUIRE LA INDEMNIZAŢIILE DE CONCEDII MEDICALE

Cererile de restituire a indemnizaţiilor de asigurări de sănătate plătite de angajatori asiguraţilor
proprii care se suportă din bugetul FNUASS, împreună cu documentele anexate la acestea, se depun la
sediul CAS Cluj, Registratura institutiei, etaj II, cam 219, după următorul program:

Luni, Marți, Joi, Vineri, orele 830 - 1630;
Miercuri, orele 830 - 1830.

Modalitatea de restituire a indemnizaţiilor de asigurări de sănătate
care se suportă din FNUASS

Indemnizaţiile de asigurări de sănătate pot fi solicitate pe baza actelor justificative, în termen de 90
de zile de la data la care beneficiarul era în drept să le solicite, conform prevederilor art.69 din Ordinul
nr.15/1.311/2018 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr.158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate.

Termenul de 90 de zile se calculează începând cu data de 25 a lunii următoare celei pentru care se
datorează indemnizaţiile (asiguraţilor) de asigurări de sănătate. (ex. Indemnizaţiile pentru concediile
medicale aferente lunii ianuarie poti fi solicitate prin cerere depusă la CAS Cluj începând cu luna februarie
(la cel puţin 2 zile după transmiterea declaraţiei D 112 la ANAF), dar nu mai târziu de data de 25 a lunii
mai).

Nedepunerea în termenul legal de 90 de zile a cererii de recuperare a sumelor
pentru concedii medicale, însoţită de toate documentele justificative menţionate mai jos atrage după sine
respingerea cererii ca tardiv formulată.

Pentru recuperarea sumelor reprezentând indemnizaţii achitate angajaţilor care se suportă
din FNUASS, angajatorul va depune la Registratura CAS Cluj, următoarele documente:

• cererea de recuperare a sumelor pentru concedii medicale completată în două exemplare
conform modelului prevăzut în Anexa 10 la Ordinul nr.15/1.311/2018;
(pentru perioadele mai mari decât o lună, dacă lunile sunt consecutive, se face o singură cerere cu sume
cumulate);

• centralizator privind certificatele de concediu medical aferente lunii/lunilor pentru care se
solicită recuperarea sumei conform modelului prevăzut în Anexa 1 la Ordinul nr.15/1.311/2018;

• exemplarul 2 (roz) al tuturor cetificatelor de concedii medicale aferente lunii/perioadei
pentru care se solicită restituirea (inclusiv cele care se suportă în totalitate de către angajator);

• în cazul asiguraţiilor cu stagiu de cotizare asimilat - dovada îndeplinirii stagiului minim
obligatoriu prevăzut la art.7 din OUG. 158/2005, pentru acordarea drepturilor prevazute la art. 2, alin (1), lit
a) - d) din OUG. 158/2005,

• în cazul asiguraţiilor cu stagiu minim de cotizare realizat în ultimele 12 luni, dar numărul
zilelor cuprinse în baza de calcul (ultimele 6 luni) este mai mic decât numărul zilelor corespunzătoare celor
6 luni (care intră în baza de calcul) - dovada stagiului de cotizare realizat în ultimele 12 luni;

• copia Anexei 1.1, secţiunea C2 din declaraţia D112 pentru luna / perioada de restituire
• recipisa de confirmare a depunerii declaratiei.
Precizăm că suma solicitată prin cererea de restituire trebuie să corespundă cu suma din Anexa 1.1,

secţiunea C2, rândul 8 - “Total sumă de recuperat de la FNUASS pentru concedii şi indemnizaţii”.

Cererea de restituire va conţine în mod obligatoriu şi următoarele elemente:



• numărul de telefon şi adresa de e-mail a persoanei cu atribuţii în întocmirea şi transmiterea
declaraţiei D112 (pentru comunicarea eventualelor neconcordanţe sau erori);

• persoana de contact.

Constituie refuzuri justificate la plata indemnizaţiilor următoarele situaţii:

 neîndeplinirea stagiului complet de asigurare, cu excepţiile prevăzute de Ordinul 158/2005 privind
concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, actualizată;

 necompletarea tuturor rubricilor din certificatul de concediu medical de către medicul care a
eliberat/vizat respectivul certificat prevăzute de Ord. 233/2006 privind utilizarea şi modul de
completare a concediilor medicale;

 neprezentarea certificatului de concediu medical în termenele prevăzute de art. 60 din Norma
nr.15/1.311/2018;

 acordarea retroactivă a certificatelor de concediu medical în afara situaţiilor prevăzute de art. 9 din
Norma nr.15/1.311/2018;

 certificate de concediu medical ce depăşesc duratele maxime prevăzute de Ordinul 158/2005 privind
concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, actualizată;

Prin urmare, în situaţia în care, în urma analizei cererii de restituire şi a documentelor anexate se
constată erori sau omisiuni în modul de completare a acestora, compartimentul de specialitate din cadrul
CAS Cluj va transmite o Notificare însoţită de Lista cu neregulile constatate la adresa de e-mail
consemnată în mod obligatoriu pe cererea Dvs. de recuperare.

Precizăm că potrivit prevederilor art. 3 din Norma nr.15/1.311/2018 , aveţi obligaţia ca în termen
de 5 zile de la data primirii notificării să transmiteţi Declaraţia rectificativă.

Declaraţiile rectificative transmise în urma notificărilor CAS Cluj vor fi aduse în atenţia CAS Cluj la
adresa de e-mail de la care aţi fost notificat.

Declaraţiile rectificative transmise din iniţiativa Dvs. vor fi aduse în atenţia CAS Cluj la una din
adresele de e-mail de mai jos:

concedii@cascluj.ro;
cj-lenuta.casian @furnizori1.cascluj.ro;
cj-ilie.pop@furnizori1.cascluj.ro;
cj-elena.padurariu@furnizori1.cascluj.ro;
cj-alina.chirosca@furnizori1.cascluj.ro
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