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Ordonanța de urgență nr. 49/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței de 

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

de sănătate, precum și pentru reglementarea unor măsuri de protecție socială 
În vigoare de la 16 aprilie 2020 

Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 319 din 16 aprilie 2020.  

 

 

Prezentam in continuare modificarile majore ale OUG 158/20005 introduse de acest act 

normativ: 
 

a) Indemnizatiile aferente certificatelor de concediu medical acordate in perioada starii de 

urgenta pot fi solicitate pe baza actelor justificative de catre persoanele indreptatite, 

precum si de platitorii de indemnizatii in termen de 180 de zile de la data incetarii 

perioadei starii de urgenta.  
Cuantumul indemnizatiilor solicitate se achita la nivelul cuvenit in perioada prevazuta in 

certificatul medical. 

 

b) In perioada situatiei de urgenta persoanele carora li se interzice continuarea activitatii si 

pentru care a fost instituita masura de carantina ca urmare a unei suspiciuni de infectare cu 

COVID-19, beneficiaza de concedii si indemnizatii pentru carantina, indiferent de locul in care 

aceasta se instituie, respectiv institutionalizata, la o locatie declarata de catre persoana 

carantinata sau prin izolare, care se acorda pentru perioada si pe baza documentelor prevazute 

prin ordin al ministrului sanatatii, in functie de evolutia situatiei epidemiologice. 

Pentru persoanele aflate in situatiile mentionate, certificatele de concediu medical se elibereaza 

de catre medicii de familie dupa ultima zi a perioadei de carantina, dar nu mai tarziu de 30 de 

zile calendaristice de la data incetarii perioadei starii de urgenta. 

Cuantumul brut lunar al indemnizatiei pentru situatiile prevazute mai sus reprezinta 75% din 

baza de calcul stabilita conform art. 10 din Ordonanta de Urgenta nr. 158/2005 (ca regula 
generala, media veniturilor brute lunare din salarii si asimilate salariilor din ultimele 6 luni din 

ultimele 12 luni din care se constituie stagiul de cotizare). 

 

c) Durata de acordare a indemnizatiei aferente pentru ingrijirea copilului bolnav in varsta de 

pana la 7 ani, iar in cazul copilului cu handicap, pentru afectiunile intercurente, pana la 

implinirea varstei de 18 ani este de maximum 45 de zile calendaristice pe an pentru un copil, cu 
exceptia situatiilor in care copilul este diagnosticat cu boli infectocontagioase, este imobilizat in 

sisteme de imobilizare specifice aparatului locomotor sau este supus unor interventii 

chirurgicale. In aceste cazuri, durata concediului medical este stabilita de catre medicul 

specialist in functie de evolutia bolii (se elimina conditia aprobarea medicului expert al 

asigurărilor sociale după depasirea termenului de 90 de zile). 
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Durata de acordare a indemnizatiei la care asiguratii au dreptul pentru ingrijirea copilului bolnav 

in varsta de pana la 16 ani este corespunzatoare numarului de zile calendaristice aferente duratei 

concediului medical stabilite de medicul specialist (se elimina conditia aprobarea medicului 
expert al asigurărilor sociale după depasirea termenului de 90 de zile). 

 

Atasam prezentului Smart Update un tabel comparativ al preverilor actuale si al celor anterioare 

modificarilor prin OUG 49/2020.  
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English version  

 

Emergency Ordinance no. 49/2020 for the amendment and completion of the Government 

Emergency Ordinance no. 158/2005 on medical leave and medical allowance  

Effective April 16, 2020 

Published in the Official Gazette, Part I no. 319 of April 16, 2020. 

 

We further present the major amendments of GEO 158/20005 introduced by this normative act: 

 

a) The indemnities related to the medical leave certificates granted during the emergency state may 

be requested based on the supporting documents by the entitled persons, as well as by the payers 

of indemnities within 180 days from the date of termination of the emergency period. The amount 

of the requested indemnities is paid at the level due in the period provided in the medical certificate. 

 

b) During the emergency state, the persons who are forbidden to continue their activity and for 

whom the quarantine measure was instituted as a result of a suspicion of COVID-19 infection, 

benefit from quarantine leave and allowances, regardless the location where quarantine has ben 

established, respectively institutionalized, at a location declared by the quarantined person or 

through isolation, which is granted for the period and on the basis of the documents provided by 

order of the Minister of Health, depending on the evolution of the epidemiological situation. 

For these persons, the medical certificates are issued by the family doctors after the last day of the 

quarantine period, but not later than 30 calendar days from the date of the end of the emergency 

state. The gross monthly amount of the medical allowance represents 75% of the calculation basis 

established according to art. 10 of the GEO no. 158/2005 (as a general rule, the average gross 

monthly income from salaries and assimilated to salaries from the last 6 months of the last 12 

months for which the contribution period has been constituted). 

 

c) The duration of granting the medical allowance for the care of a sick child up to 7 years old, and 

in the case of a disabled child, for intercurrent illnesses, until reaching the age of 18, is a maximum 

of 45 calendar days per year for a child, except for the situations in which the child is diagnosed 

with infectious diseases, is immobilized in immobilization systems specific to the musculoskeletal 

system or is subjected to surgery. In these cases, the duration of the medical leave is established 

by the specialist doctor depending on the evolution of the disease (the condition of the approval of 

the social security expert upon exceeding the term of 90 days is eliminated).  

The duration of granting the indemnity to which the insured are entitled to care for a sick child up 

to 16 years of age is corresponding to the number of calendar days related to the duration of 

medical leave established by the specialist doctor (the condition of the approval of the social 

security expert upon exceeding the term of 90 days is eliminated). 

 

We attach to this Smart Update a comparative table of the current provisions and the provisions 

prior to the amendments by GEO 49/2020 – in Romanian language. 
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TABEL COMPARATIV  

OUG 158 modificata prin OUG 49/16.04.2020 

[__] – nou introdus 

[__] - modificat 

OUG 49 OUG 158 

1. La articolul 13, după alineatul (3) se 

introduce un nou alineat, alineatul (4), cu 

următorul cuprins: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4) În cazul persoanelor prevăzute la art. 1, 

modul și durata de acordare a concediilor și 

a indemnizațiilor pentru incapacitate 

temporară de muncă determinată de infecția 

cu COVID-19, în condițiile de la alin. (1), 

sunt prevăzute în normele de aplicare 

aprobate prin ordin al ministrului sănătății 

și al președintelui Casei Naționale de 

Asigurări de Sănătate." 

 

Art. 13. - (1) Durata de acordare a 

indemnizaţiei pentru incapacitate 

temporară de muncă este de cel mult 183 de 

zile în interval de un an, socotită din prima 

zi de îmbolnăvire.  

   (2) 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.  

   (3) Durata de acordare a concediului şi a 

indemnizaţiei pentru incapacitate 

temporară de muncă este mai mare în cazul 

unor boli speciale şi se diferenţiază după 

cum urmează:  

   a) un an, în intervalul ultimilor 2 ani, 

pentru unele boli cardiovasculare, stabilite 

de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, 

denumită în continuare CNAS, cu acordul 

Ministerului Sănătăţii;  

   b) un an şi 6 luni, în intervalul ultimilor 2 

ani, pentru SIDA şi neoplazii, în funcţie de 

stadiul bolii;  

   c) pe toată perioada de tratament, până la 

vindecare, pentru tuberculoză.  

     

 

https://lege5.ro/App/Document/haytcmrz/ordonanta-de-urgenta-nr-158-2005-privind-concediile-si-indemnizatiile-de-asigurari-sociale-de-sanatate?pid=27580139&d=2020-04-21#p-27580139
https://lege5.ro/App/Document/haytcmrz/ordonanta-de-urgenta-nr-158-2005-privind-concediile-si-indemnizatiile-de-asigurari-sociale-de-sanatate?pid=310528036&d=2020-04-21#p-310528036
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2. La articolul 20, alineatul (1) se modifică și 

va avea următorul cuprins: 

Art. 20. -  

(1) Concediul și indemnizația pentru 

carantină se acordă asiguraților cărora li se 

interzice continuarea activității din cauza 

unei boli contagioase, pe durata stabilită 

prin documentul eliberat de direcția de 

sănătate publică." 

3. După articolul 20 se introduce un nou 

articol, articolul 201, cu următorul cuprins: 

Art. 201. -  

(1) În perioada situației de urgență instituite 

în condițiile Ordonanței de urgență a 

Guvernului nr. 1/1999 privind regimul 

stării de asediu și regimul stării de urgență, 

aprobată cu modificări și completări prin 

Legea nr. 453/2004, cu modificările și 

completările ulterioare, persoanele 

prevăzute la art. 1, cărora li se interzice 

continuarea activității și pentru care a fost 

instituită măsura de carantină ca urmare a 

unei suspiciuni de infectare cu COVID-19, 

beneficiază de concedii și indemnizații 

pentru carantină, indiferent de locul în care 

aceasta se instituie respectiv 

instituționalizată, la o locație declarată de 

către persoana carantinată sau prin izolare, 

care se acordă pentru perioada și pe baza 

documentelor prevăzute prin ordin al 

ministrului sănătății, în funcție de evoluția 

situației epidemiologice. 

(2) Pentru persoanele aflate în situațiile 

prevăzute la alin. (1), certificatele de 

concediu medical se eliberează de către 

medicii de familie după ultima zi a perioadei 

de carantină, dar nu mai târziu de 30 de zile 

calendaristice de la data încetării perioadei 

stării de urgență instituite potrivit alin. (1). 

  

 

 

Art. 20.  

  (1) Concediul şi indemnizaţia pentru 

carantină se acordă asiguraţilor cărora li se 

interzice continuarea activităţii din cauza 

unei boli contagioase, pe durata stabilită 

prin certificatul eliberat de direcţia de 

sănătate publică.  

 

 

https://lege5.ro/App/Document/haytcmrz/ordonanta-de-urgenta-nr-158-2005-privind-concediile-si-indemnizatiile-de-asigurari-sociale-de-sanatate?pid=27580173&d=2020-04-21#p-27580173
https://lege5.ro/App/Document/haytcmrz/ordonanta-de-urgenta-nr-158-2005-privind-concediile-si-indemnizatiile-de-asigurari-sociale-de-sanatate?pid=27580172&d=2020-04-21#p-27580172
https://lege5.ro/App/Document/giztqnzv/ordonanta-de-urgenta-nr-1-1999-privind-regimul-starii-de-asediu-si-regimul-starii-de-urgenta?d=2020-04-21
https://lege5.ro/App/Document/gu3dinbw/legea-nr-453-2004-pentru-aprobarea-ordonantei-de-urgenta-a-guvernului-nr-1-1999-privind-regimul-starii-de-asediu-si-regimul-starii-de-urgenta?d=2020-04-21
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(3) Cuantumul brut lunar al indemnizației 

pentru situațiile prevăzute la alin. (1) 

reprezintă 75% din baza de calcul stabilită 

conform art. 10." 

 

4. La articolul 271, alineatul (2) se modifică 

și va avea următorul cuprins: 

"  

 

 

 

 

 

 

 

(2) Certificatele de concediu medical se 

eliberează de către casa de asigurări de 

sănătate la care angajatorul persoanei 

asigurate depune declarația prevăzută la 

art. 147 alin. (1) din Legea nr. 227/2015 

privind Codul fiscal, cu modificările și 

completările ulterioare, sau de către cea cu 

care aceasta are încheiat contractul de 

asigurare pentru concedii și indemnizații de 

asigurări sociale de sănătate, după caz, pe 

baza actelor doveditoare traduse și 

autentificate, în condițiile și până la duratele 

maxime prevăzute de prezenta ordonanță de 

urgență, dar nu mai târziu de 15 zile de la 

data revenirii în țară a persoanelor 

prevăzute la alin. (1). " 

 

Art. 271. (1) Persoanele prevăzute la art. 27 

beneficiază de concediu medical pentru 

îngrijirea copilului bolnav dacă însoţesc 

copilul la tratament pe teritoriul unui stat 

membru al Uniunii Europene, Spaţiului 

Economic European şi Confederaţiei 

Elveţiene sau pe teritoriul altui stat care nu 

este membru al Uniunii Europene, Spaţiului 

Economic European şi Confederaţiei 

Elveţiene. 

 

 (2) Certificatul de concediu medical se 

eliberează de medicul curant din România, 

pe baza actelor doveditoare traduse şi 

autentificate, în condiţiile şi până la 

duratele maxime prevăzute de prezenta 

ordonanţă de urgenţă, dar nu mai târziu de 

15 zile de la data revenirii în ţară a 

persoanelor prevăzute la alin. (1).  

 

5. La articolul 272, alineatul (2) se modifică 

și va avea următorul cuprins: 

"  

(2) Documentele prevăzute la art. 271 alin. 

(2) pot fi transmise casei de asigurări de 

sănătate care eliberează certificatul de 

concediu medical de către persoanele 

prevăzute la alin. (1) pe suport hârtie sau 

prin mijloace electronice de transmitere la 

 Art. 272.  

  

 

 

 (2) Documentele prevăzute la art. 271 alin. 

(2) pot fi transmise medicului care 

eliberează certificatul de concediu medical 

de către persoanele prevăzute la alin. (1) pe 

suport hârtie sau prin mijloace electronice 

https://lege5.ro/App/Document/haytcmrz/ordonanta-de-urgenta-nr-158-2005-privind-concediile-si-indemnizatiile-de-asigurari-sociale-de-sanatate?pid=249823859&d=2020-04-21#p-249823859
https://lege5.ro/App/Document/g43donzvgi/codul-fiscal-din-2015?pid=82436047&d=2020-04-21#p-82436047
https://lege5.ro/App/Document/g43donzugq/legea-nr-227-2015-privind-codul-fiscal?d=2020-04-21
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distanță sau, după caz, de către persoanele 

care autentifică documentele prin mijloace 

electronice de transmitere la distanță, iar 

casa de asigurări, la rândul său, poate 

transmite certificatul de concediu medical, 

pe suport hârtie sau prin mijloace 

electronice de transmitere la distanță, 

beneficiarilor/persoanelor în 

drept/angajatorilor, după caz." 

 

de transmitere la distanţă sau, după caz, de 

către persoanele care autentifică 

documentele prin mijloace electronice de 

transmitere la distanţă, iar medicul, la 

rândul său, poate transmite certificatul de 

concediu medical, pe suport hârtie sau prin 

mijloace electronice de transmitere la 

distanţă, beneficiarilor/persoanelor în 

drept/angajatorilor, după caz.  

 

6. Articolul 28 se modifică și va avea 

următorul cuprins: 

Art. 28. -  

(1) Indemnizațiile prevăzute la art. 26 alin. 

(1) se acordă pe baza certificatului de 

concediu medical eliberat de medicul curant 

sau, după caz, de casa de asigurări de 

sănătate prevăzută la art. 271 alin. (2) și a 

certificatului pentru persoanele cu 

handicap, emis în condițiile legii, după caz. 

(2) Indemnizațiile prevăzute la art. 26 alin. 

(11) se acordă pe baza certificatului de 

concediu medical eliberat de medicul 

specialist sau, după caz, de casa de 

asigurări de sănătate prevăzută la art. 271 

alin. (2)." 

 

 

 

 

Art. 28.  

 (1) Indemnizaţiile prevăzute la art. 26 alin. 

(1) se acordă pe baza certificatului de 

concediu medical eliberat de medicul curant 

şi a certificatului pentru persoanele cu 

handicap, emis în condiţiile legii, după caz.  

    

(2) Indemnizaţiile prevăzute la art. 26 alin. 

(11) se acordă pe baza certificatului de 

concediu medical eliberat de medicul 

specialist.  

 

7. Articolul 29 se modifică și va avea 

următorul cuprins: 

Art. 29. -  

(1) Durata de acordare a indemnizației 

prevăzute la art. 26 alin. (1) este de 

maximum 45 de zile calendaristice pe an 

pentru un copil, cu excepția situațiilor în 

care copilul este diagnosticat cu boli 

infectocontagioase, este imobilizat în 

sisteme de imobilizare specifice aparatului 

locomotor sau este supus unor intervenții 

chirurgicale. În aceste cazuri, durata 

  

 

 

Art. 29.  

 (1) Durata de acordare a indemnizaţiei 

prevăzute la art. 26 alin. (1) este de 

maximum 45 de zile calendaristice pe an 

pentru un copil, cu excepţia situaţiilor în 

care copilul este diagnosticat cu boli 

infectocontagioase, este imobilizat în 

sisteme de imobilizare specifice aparatului 

locomotor sau este supus unor intervenţii 

chirurgicale; durata concediului medical în 

https://lege5.ro/App/Document/haytcmrz/ordonanta-de-urgenta-nr-158-2005-privind-concediile-si-indemnizatiile-de-asigurari-sociale-de-sanatate?pid=249823864&d=2020-04-21#p-249823864
javascript:ln2Go2lnkX('MTY3NDE5OA==','art26');
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javascript:ln2Go2lnkX('MTY3NDE5OA==','art26');
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concediului medical este stabilită de către 

medicul specialist în funcție de evoluția 

bolii. 

 

(2) Durata de acordare a indemnizației 

prevăzute la art. 26 alin. (11) este 

corespunzătoare numărului de zile 

calendaristice aferente duratei concediului 

medical stabilite de medicul specialist." 

 

aceste cazuri va fi stabilită de medicul 

specialist, iar după depăşirea termenului de 

90 de zile, cu aprobarea medicului expert al 

asigurărilor sociale.  

    

(2) Durata de acordare a indemnizaţiei 

prevăzute la art. 26 alin. (11) va fi cea 

corespunzătoare numărului de zile 

calendaristice aferente duratei concediului 

medical stabilită de medicul specialist, iar 

după depăşirea termenului de 90 de zile, cu 

aprobarea medicului expert al asigurărilor 

sociale.  

 

8. La articolul 40, după alineatul (1) se 

introduce un nou alineat, alineatul (11), cu 

următorul cuprins: 

 

 

 

 

 

 

 

 

(11) Indemnizațiile aferente certificatelor de 

concediu medical acordate în perioada stării 

de urgență instituite în condițiile Ordonanței 

de urgență a Guvernului nr. 1/1999, 

aprobată cu modificări și completări prin 

Legea nr. 453/2004, cu modificările și 

completările ulterioare, pot fi solicitate pe 

baza actelor justificative de către persoanele 

prevăzute la art. 1 alin. (1) și (2), art. 32 alin. 

(1), precum și de plătitorii prevăzuți la art. 

36 alin. (3) lit. a) și b), în termen de 180 de 

zile de la data încetării perioadei stării de 

urgență." 

 

 

 

 Art. 40.  

 

 (1) Indemnizaţiile pot fi solicitate pe baza 

actelor justificative, în termen de 90 de zile 

de la data de la care persoanele prevăzute la 

art. 1 alin. (1) şi (2), art. 32 alin. (1), precum 

şi plătitorii prevăzuţi la art. 36 alin. (3) lit. a) 

şi b) erau în drept să le solicite. 

9. La articolul 40, alineatul (2) se modifică și 

va avea următorul cuprins: 

   

 

Art. 40 
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"  

(2) Cuantumul indemnizațiilor solicitate 

potrivit alin. (1) și (11) se achită la nivelul 

cuvenit în perioada prevăzută în certificatul 

medical." 

 

 

(2) Cuantumul indemnizaţiilor solicitate 

potrivit alin. (1) se achită la nivelul cuvenit 

în perioada prevăzută în certificatul 

medical.  
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