
    Concedii medicale şi indemnizaŃii de 
Asigurări sociale 

 
Concediile medicale şi indemnizaŃiile de asigurări sociale de sănătate, la care au dreptul 
asiguraŃii, sunt: 
       a) concedii medicale şi indemnizaŃii pentru incapacitate temporară de muncă, cauzată de boli 
obişnuite sau de accidente în afara muncii; 
       b) concedii medicale şi indemnizaŃii pentru prevenirea îmbolnăvirilor şi recuperarea capacităŃii 
de muncă, exclusiv pentru situaŃiile rezultate ca urmare a unor accidente de muncă sau boli 
profesionale; 
       c) concedii medicale şi indemnizaŃii pentru maternitate; 
       d) concedii medicale şi indemnizaŃii pentru îngrijirea copilului bolnav; 
       e) concedii medicale şi indemnizaŃii de risc maternal. 
  
  
Concediul şi indemnizaŃia pentru incapacitate temporară de muncă 
 

Durata de acordare a concediului şi a indemnizaŃiei pentru incapacitate temporară de muncă, pentru 
fiecare tip de afecŃiune, este de cel mult 183 de zile în interval de un an, socotit din prima zi de 
îmbolnăvire. 
Începând cu a 91-a zi concediul se poate prelungi, de către medicul specialist, până la 183 de zile, 
cu aprobarea medicului expert al asigurărilor sociale. 
Concediul si indemnizaŃia pentru incapacitate temporară de muncă, cauzată de boli obişnuite sau de 
acccident în afara muncii- cod indemnizaŃie 01, 05, 06, 12, 13, 14. 
IndemnizaŃia pentru incapacitate temporară de muncă se suportă după cum urmează: 
A. de către angajator, din prima zi până în a 5 zi de incapacitate temporară de muncă. 
B. din bugetul Fondului naŃional unic de asigurări sociale de sănătate, începând cu: 
a)ziua următoare celor suportate de angajator, conform lit. A, şi până la data încetării incapacităŃii 
temporare de muncă a asiguratului sau a pensionării acestuia; 
b)prima zi de incapacitate temporară de muncă, în cazul persoanelor asigurate prevăzute la art. 1 
alin. (1) lit. C şi alin. (2). 
 IndemnizaŃia pentru incapacitate temporară de muncă se suportă conform art.12 din O.U.G 
158/2005 de către angajator sau din FNUASS , pentru zilele lucratoare din duratele exprimate în 
zile calendaristice de incapacitate temporară de muncă socotite din prima zi de incapacitate. 
  
Concediile şi indemnizaŃiile pentru prevenirea îmbolnăvirilor şi recuperarea capacităŃii 
de muncă- cod indemnizaŃie 10 şi 07 

 
În scopul prevenirii îmbolnăvirilor şi recuperării capacităŃii de muncă, asiguraŃii pot beneficia de: 
a) indemnizaŃie pentru reducerea timpului de muncă; 
b) concediu şi indemnizaŃie pentru carantină; 
c) tratament balnear, în conformitate cu programul individual de recuperare. 
  
Concedii medicale de maternitate, pentru îngrijirea copilului bolnav şi de risc maternal se 
suporta de la FNUASS 

 
Concediul şi indemnizaŃia de maternitate- cod indemnizaŃie 08 

 
Asiguratele au dreptul la concedii pentru sarcină şi lăuzie, pe o perioadă de 126 de zile 



calendaristice, perioadă în care beneficiază de indemnizaŃie de maternitate. 
De aceleaşi drepturi beneficiază şi femeile care nu se mai află, din motive neimputabile lor, în una 
dintre situaŃiile prevăzute la art. anterior, dacă nasc în termen de 9 luni de la data pierderii calităŃii 
de asigurat. Faptul că pierderea calităŃii de asigurat nu s-a produs din motive imputabile persoanei 
în cauză se dovedeşte cu acte oficiale eliberate de către angajatori sau asimilaŃii acestora. 

 
Concediul şi indemnizaŃia pentru îngrijirea copilului bolnav- cod indemnizaŃie 09 

 
AsiguraŃii au dreptul la concediu şi indemnizaŃie pentru îngrijirea copilului bolnav în vârstă de până 
la 7 ani, iar în cazul copilului cu handicap, pentru afecŃiunile intercurente, până la împlinirea vârstei 
de 18 ani. 
Durata de acordare a indemnizaŃiei prevăzute la art.27, alineatul 1 din OUG 158/2005 este de 
maximum 45 de zile calendaristice pe an, pentru un copil, cu excepŃia situaŃiilor în care copilul este 
diagnosticat cu boli infectocontagioase, neoplazii, este imobilizat în aparat gipsat, este supus unor 
intervenŃii chirurgicale; durata concediului medical în aceste cazuri va fi stabilită de medicul curant, 
iar după depăşirea termenului de 90 de zile, de către medicul specialist, cu aprobarea medicului 
expert al asigurărilor sociale. 
  
Concediul şi indemnizaŃia de risc maternal- cod indemnizaŃie 15 

 
Dreptul la concediul de risc maternal se acordă în condiŃiile prevăzute de OrdonanŃa de urgenŃă a 
Guvernului nr. 96/2003 privind protecŃia maternităŃii la locurile de muncă, aprobată cu modificări şi 
completări prin Legea nr. 25/2004, cu modificările ulterioare. 
Certificatele de concediu de risc maternal se eliberează de medicul de familie sau medicul de 
specialitate obstetrică-ginecologie, cu avizul medicului de medicina muncii, pe perioade de 
maximum 30 de zile calendaristice, pe o durată totală de maximum 120 de zile calendaristice. 
  

 


