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- Legea nr. 24/2022 pentru modificarea și completarea OUG nr. 158/2005; 

- Ordinul MS/CNAS nr. 1166/217/2022 pentru modificarea Normelor de aplicare a OUG 

nr. 158/2005; 

- Ordinul MS/CNAS nr. 1165/218/2022 privind modificarea Ordinului MS/CNAS nr. 

1192/745/2020 pentru aprobarea modelului de certificate medical și a instrucțiunilor 

privind utilizarea și modul de completare a certificatelor de concediu medical. 

 

Va prezentam incontinuare principalele prevederi ale acestor acte normative: 
 

Începând cu data de 16 aprilie 2022 au intrat în vigoare prevederile Legii nr. 24/2022 pentru 

modificarea și completarea OUG nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări 

sociale de sănătate. 

 

Potrivit acestei legi, beneficiază de concediu şi indemnizaţie pentru îngrijirea pacientului cu 

afecţiuni oncologice în vârstă de peste 18 ani asiguratul care, cu acordul pacientului, îl însoţeşte 

pe acesta la intervenţii chirurgicale şi tratamente prescrise de medicul specialist. 

 
Pacientul cu afecţiuni oncologice îşi poate exprima acordul numai pentru o singură persoană la 

fiecare intervenţie chirurgicală, respectiv tratament (model acord pacient – anexa 15 la norme, 

anexata prezentului Smart Update) 

 

Durata de acordare a concediului şi a indemnizaţiei este de cel mult 45 de zile calendaristice la 
interval de un an pentru un pacient. 

 

Cuantumul brut lunar al indemnizatei acordate în acest caz este de 85% din baza de calcul 

pentru indemnizatiile de asigurări sociale de sănătate, fiind suportată integral din FNUASS. 

Codul de indemnizație este ”17” și se va înscrie pe certificatul de concediu medical la rubrica 

Observații. 
 
Atât asiguratul care îngrijeste pacientul cu afectiuni oncologice, cât si pacientul, au dreptul la 

minim o sedintă de evaluare psihologică clinică si minimum cinci sedinte de consiliere 

psihologică clinică. Costurile serviciilor furnizate de psiholog se vor suporta din bugetul FNUASS. 

 

Indemnizatia pentru îngrijirea pacientului cu afectiuni oncologice, sedintele de evaluare 

psihologică clinică, respectiv de consiliere psihologică clinică se acordă pe baza de concediu 
medical eliberat de medicul specialist. 

 

Asiguratii beneficiază de concediu medical și indemnizație dacă sunt îndeplinite cumulativ 

următoarele condiții: 
 

a) îndeplinesc stagiul minim de asigurare de minim 6 luni; 
 

b) prezintă adeverinţa eliberată de casa de asigurări de sănătate la care este luat în evidenţă 

pacientul oncologic, din care să reiasă numărul de zile de concediu pentru îngrijirea pacientului 

cu afecţiuni oncologice care s-au acordat în ultimele 12 luni, indiferent de casa de asigurări de 

sănătate la care este luat în evidenţă însoţitorul (model adeverință - anexa 7^2 la norme, anexata 

prezentului Smart Update). 

 

Certificatele de concediu medical pentru îngrijirea pacientului oncologic se pot elibera și la o data 

ulterioară, numai pentru luna în curs sau pentru luna anterioară. 

 

În situaţia în care pacientul este însoţit la tratament pe teritoriul unui stat membru al UE, 

Spaţiului Economic European şi Confederaţiei Elveţiene sau pe teritoriul altui stat care nu este 

membru al UE, Spaţiului Economic European şi Confederaţiei Elveţiene, concediul şi 
indemnizaţia pentru îngrijirea pacientului cu afecţiuni oncologice se acordă pe baza certificatului  
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de concediu medical eliberat de către casa de asigurări de sănătate la care angajatorul persoanei 

asigurate depune declaraţia prevăzută la art. 147 alin. (1) din Legea nr. 227/2015 privind Codul 

fiscal sau de către cea cu care persoana asigurată are încheiat contractul de asigurare pentru 

concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate, după caz, pe baza actelor doveditoare 

traduse şi autentificate, în condiţiile şi până la durata maximă prevăzute de prezenta ordonanţă 

de urgenţă, nu mai târziu de 15 zile de la data revenirii în ţară a pacientului cu afecţiuni 
oncologice. Documentele se transmit casei de asigurări de sănătate care eliberează certificatul 

de concediu medical de către persoana asigurată pe suport hârtie sau prin mijloace electronice 

de transmitere la distanţă sau, după caz, de către persoanele care autentifică documentele prin 

mijloace electronice de transmitere la distanţă. Casa de asigurări de sănătate transmite 

certificatul de concediu medical, pe suport hârtie sau prin mijloace electronice de transmitere la 
distanţă, beneficiarilor, respectiv angajatorilor, după caz. Certificatele de concediu medical care 

sunt transmise prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, sunt semnate cu semnături 

electronice calificate. 

 

Numărul de zile de concediu medical pentru îngrijirea pacientului cu afecțiuni oncologice se 

gestionează de către casele de asigurări de sănătate care au în evidență acești pacienți.  
 

Adeverința se solicită și se transmite pacientului sau aparținătorului, inclusiv prin mijloace 

electronice de transmitere la distanţă, conform modelului prevăzut în anexa nr. 7^2.   

 
Beneficiarul concediului are obligaţia de a transmite de îndată o copie a certificatului de concediu 

medical la casa de asigurări care are în evidenţă pacientul cu afecţiuni oncologice, inclusiv prin 

mijloace de transmitere la distanţă. 

 

Pentru recuperarea sumelor reprezentand indemnizatii, angajatorii vor depune la FNUASS o 

cerere al cărui model este prevăzut în anexa nr. 10 la norme, anexata prezentului Smart Update). 
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English version  
 

- Law no. 24/2022 for the amendment and completion of GEO no. 158/2005; 
- Order MS / CNAS no. 1166/217/2022 for the modification of the Norms for the application of 
GEO no. 158/2005; 
- Order MS / CNAS no. 1165/218/2022 regarding the modification of the Order MS / CNAS no. 
1192/745/2020 for the approval of the model of medical certificates and of the instructions 
regarding the use and the way of completing the medical leave certificates. 
 
We will present below the main provisions of these normative acts: 
 
Starting with April 16, 2022, the provisions of Law no. 24/2022 for the amendment and completion 

of GEO no. 158/2005 on leave and social health insurance benefits. 
 
According to this law, the insured person who, with the patient's consent, accompanies him to the 
surgeries and treatments prescribed by the specialist doctor, receives leave and indemnity for the 
care of the patient with oncological diseases over 18 years of age. 
 
The patient with oncological diseases can express his consent only for one person at each surgery, 
respectively treatment (model patient agreement - annex 15 to the norms, annexed to this Smart 
Update) 
 
The duration of the leave and the indemnity is of maximum 45 calendar days at an interval of one 
year for a patient. 
 
The gross monthly amount of the indemnity granted in this case is 85% of the calculation base for 
the social health insurance indemnities, being fully borne by FNUASS. The indemnity code is “17” 

and will be registered on the medical leave certificate in the Remarks section. 
 
Both the insured caring for the patient with oncological conditions and the patient are entitled to a 
minimum of one psychological psychological evaluation session and a minimum of five clinical 
psychological counseling sessions. The costs of the services provided by the psychologist will be 
borne by the FNUASS budget. 
 
The allowance for the care of the patient with oncological diseases, the sessions of clinical 
psychological evaluation, respectively of clinical psychological counseling are granted on the basis 
of medical leave issued by the specialist doctor. 
 
Insured persons benefit from sick leave and indemnity if the following conditions are cumulatively 
met: 
a) meet the minimum insurance period of at least 6 months; 
 

b) presents the certificate issued by the health insurance company where the oncology patient is 
registered, showing the number of days of leave for the care of the patient with oncological diseases 
that have been granted in the last 12 months, regardless of the insurance company of health to 
which the companion is registered (certificate model - annex 7 ^ 2 to the norms, annexed to this 
Smart Update). 
 
Medical leave certificates for the care of cancer patients can be issued at a later date, only for the 
current month or for the previous month. 
 
 

http://www.smartree.com/


 

 

 

Data: 29/04/2022 www.smartree.com  +40 21 301 90 90 

 

 
 
 
If the patient is accompanied to treatment in the territory of an EU Member State, the European 
Economic Area and the Swiss Confederation or in the territory of another non-EU Member State, 
the European Economic Area and the Swiss Confederation, the sick leave and allowance is granted 
on the basis of the certificate of medical leave issued by the health insurance company to which 
the employer of the insured person submits the declaration provided in art. 147 para. (1) of Law 
no. 227/2015 on the Fiscal Code or by the one with which the insured person has concluded the 
insurance contract for holidays and social health insurance benefits, as the case may be, based 
on the translated and authenticated supporting documents, under the conditions and up to the 
maximum duration provided by this emergency ordinance, no later than 15 days from the date of 
return to the country of the patient with oncological diseases. The documents are sent to the health 
insurance company that issues the medical leave certificate by the insured person on paper or by 
electronic means of remote transmission or, as the case may be, by the persons who authenticate 
the documents by electronic means of remote transmission. The health insurance company sends 
the medical leave certificate, on paper or by electronic means of remote transmission, to the 

beneficiaries, respectively to the employers, as the case may be. Medical leave certificates that are 
transmitted by electronic means of remote transmission are signed with qualified electronic 
signatures. 
 
The number of days of medical leave for the care of patients with oncological conditions is managed 
by the health insurance companies that record these patients. 
 
The certificate is requested and sent to the patient or relative, including by electronic means of 
remote transmission, according to the model provided in Annex no. 7 ^ 2. 
 
The beneficiary of the leave has the obligation to immediately send a copy of the medical leave 
certificate to the insurance company which records the patient with oncological diseases, including 
by means of remote transmission. 
 
In order to recover the amounts representing the indemnities, the employers will submit to FNUASS 

an application whose model is provided in annex no. 10 to the rules, attached to this Smart Update). 

 
 
 
DISCLAIMER 

 
Smart Update este o selectie a unor elemente de noutate legislativa, cu scop strict informativ. Nu este considerata consiliere profesionala si, drept urmare, 
Smartree nu isi asuma nicio responsabilitate in acest sens. Pentru intrebari suplimentare cu privire la problemele expuse, va rugam nu ezitati sa ne contactati. 
 
Smart Update is a selection of some legislative updated with information purposes only. It is not considered professional counseling and, therefore, Smartree 
assumes no responsibility in this regard. For further questions regarding the foregoing, please do not hesitate to contact us. 
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(Anexa nr. 15 la norme) 

 Unitatea sanitară .................................  

localitatea ......................................, județul/sectorul ........ 

 

 

A C O R D U L 

pacientului cu afecțiuni oncologice 

Subsemnatul/a, .................................................................................,  

CNP ..........................................., domiciliat(ă) în str. .................................................... nr. ..., bl. 

..., sc. ..., et. ....., ap. ......, sectorul ......, localitatea ................................, județul .........................., 

telefon ......................,diagnosticat 

cu.................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................

.....,menționez că persoana care mă însoțește la tratamentul/intervenția chirurgicală 

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................

....... este: 

— numele și prenumele ......................................................................., 

 CNP ......................................., domiciliat(ă) în str. ................................................. nr. ..., bl. ..., 

sc. ..., et. ....., ap. ......, sectorul ......, localitatea ................................, județul .........................., 

telefon ...................... 

În vederea gestionării numărului de zile de concediu medical pentru îngrijirea pacientului 

cu afecțiuni oncologice, persoana care mă însoțește va transmite o copie a certificatului de 

concediu medical la casa de asigurări de sănătate la care subsemnatul sunt luat în evidență, 

inclusiv prin mijloace de transmitere la distanță. 

 

Data ............................. 

Semnătura pacientului cu afecțiuni oncologice 

                                                                               ............................. 

Semnătura persoanei care însoțește pacientul 

                                                                                    cu afecțiuni oncologice 

                                                                                      ............................. 
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(Anexa nr. 72 la norme)  

 

 

Casa de Asigurări de Sănătate............................................. 

Nr. de înregistrare .......... data ............... 

 

 

 

 

A D E V E R I N Ț Ă 

 

Prin prezenta se certifică faptul că pentru îngrijirea pacientului cu afecțiuni oncologice 

............................................................. CNP …..............................., au fost acordate, în ultimele 

12  

luni, până la data de ........................., un număr de ..... zile de concediu medical aferente codului 

de indemnizație 17, după cum urmează: 

Numărul de zile concediu medical în ultimele 

12 luni 

Seria și numărul certificatului de concediu 

medical, pentru codul de diagnostic ........, 

valabil până la ............. 

  

Prezenta adeverință are o perioadă de valabilitate de 30 de zile de la data emiterii. 

Sub sancțiunile aplicate faptei de fals în acte publice declar că datele din adeverință sunt 

corecte și complete, conform evidenței existente la nivelul Casei de Asigurări de Sănătate 

.................. la data eliberării prezentei adeverințe. 

 

 

Director general, 

........................................... 
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(Anexa nr. 10 la norme) 

C E R E R E 

depusă pentru situațiile de la art. 64 alin. (10) din normele aprobate prin Ordinul 

ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 

15/2018/1.311/2017 

Perioada de raportare 

Luna .......... an ....... 

Unitatea 

........................................................ Str. ...................................... nr. ....., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ..., 

sectorul/județul ................. 

Codul fiscal ............................... 

Contul ....................................... 

Trezoreria/Banca ........................ Nr. ......../................ 

 

Către Casa de Asigurări de Sănătate ........................... 

Unitatea ........................................................., codul fiscal ....................., cu sediul în 

localitatea ........................................,str. ......................................... nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. 

...., sectorul/județul ..........................., cont ............................... deschis la Trezoreria/Banca 

........................, vă rugăm a ne vira suma plătită asiguraților salariați care se recuperează din 

bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, potrivit art. 38 din Ordonanța de 

urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de 

sănătate, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările și 

completările ulterioare, în cuantum de ................. lei, din care: 

— J1 ........................... lei, reprezentând indemnizații pentru incapacitate temporară de 

muncă, cauzată de boli obișnuite 

sau de accidente în afara muncii, din care: 

— J1.1 ........................ lei, reprezentând indemnizații aferente certificatelor de concediu 

medical acordate pentru bolile 

infectocontagioase pentru care se impune măsura izolării; 

— J2 ........................... lei, reprezentând indemnizații pentru prevenirea îmbolnăvirilor și 

recuperarea capacității de muncă, 

exclusiv pentru situațiile rezultate ca urmare a unor accidente de muncă sau boli profesionale, 

din care: 

— J2.2 ......................... lei, reprezentând indemnizații aferente certificatelor de concediu 

medical acordate pentru carantină; 

— J2.3 ......................... lei, reprezentând indemnizații aferente certificatelor de concediu 

medical acordate pentru 

reducerea timpului de muncă sau tratament balnear; 

— J3 ........................... lei, reprezentând indemnizații pentru maternitate; 

— J4 ........................... lei, reprezentând indemnizații pentru îngrijirea copilului bolnav, 

din care: 

— J4.1 ........................... lei, reprezentând indemnizații pentru supravegherea și îngrijirea 

copilului pentru care s-a dispus 

măsura carantinei sau a izolării; 

— J5 ........................... lei, reprezentând indemnizații de risc maternal; 
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— J6 ........................ lei, reprezentând indemnizații pentru îngrijirea pacientului cu 

afecțiuni oncologice. 

La prezenta cerere depunem un număr de ........... certificate de concediu medical aferente 

lunii/perioadei pentru care se solicită restituirea sumelor. 

Ne asumăm răspunderea pentru realitatea datelor prezentate mai sus și pentru 

corectitudinea determinării drepturilor de indemnizații sociale de sănătate. 

 

 

 

 

Anexă: Centralizator*) privind certificatele de concediu medical aferent lunii/lunilor 

................... 

 

 

 

Director 

(Administrator), 

............................. 

Director 

economic, 

............................... 

 
*) În cazul cererilor depuse potrivit art. 64 alin. (10) normele aprobate prin Ordinul ministrului 

sănătății și al președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 15/2018/1.311/2017, 

centralizatorul va cuprinde numai certificatele de concediu medical care fac obiectul cererii. 
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