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NEWSLETTER Nr.21/2020
CONCEDIUL MEDICAL PENTRU IZOLARE.
În Monitorul Oficial nr. 695/03.08.2020 a fost publicată Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.
126/2020 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile
şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate şi instituirea unor măsuri privind indemnizaţiile de
asigurări sociale de sănătate care a intrat în vigoare la data de 3 august 2020.
Această ordonanță prevede dreptul persoanelor asigurate, pentru care a fost instituită măsura
izolării potrivit Legii nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătăţii publice în
situaţii de risc epidemiologic şi biologic, să primească indemnizaţii pentru incapacitate temporară
de muncă, pe baza certificatelor de concediu medical eliberate de medicii curanți.
Aceste indemnizații se suportă integral din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de
sănătate.
Vă prezint în continuare nouățile aduse de această ordonanță, acestea fiind evidențiate cu albastru.
 Persoanele asigurate pentru concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate au
dreptul la concediu şi indemnizaţie pentru incapacitate temporară de muncă, fără
îndeplinirea condiţiei de stagiu de asigurare şi în cazul bolilor infectocontagioase pentru
care se impune măsura izolării prevăzută la art. 8 alin. (1) din Legea nr. 136/2020 privind
instituirea unor măsuri în domeniul sănătăţii publice în situaţii de risc epidemiologic şi
biologic.
 Persoanele asigurate includ:
Persoanele care realizează venituri din desfăşurarea unei activităţi în baza unui contract
individual de muncă, a unui raport de serviciu, act de detaşare sau a unui statut special
prevăzut de lege, precum şi alte venituri asimilate salariilor (de exemplu, administratorii,
directorii), managerii).
Persoanele care beneficiază de indemnizaţie de şomaj.
 În cazul persoanelor asigurate, concediile şi indemnizaţiile pentru incapacitate temporară
de muncă determinată de bolile infectocontagioase pentru care se instituie măsura
izolării, se acordă până la data confirmării persoanei ca fiind vindecată pe baza
examinărilor clinice şi paraclinice sau a recomandării medicului care constată că riscul de
transmitere a bolii nu mai există.
 Pentru persoanele asigurate pentru care s-a dispus măsura izolării, în condiţiile Legii nr.
136/2020, certificatele de concediu medical se eliberează de către medicii curanţi care au
luat în evidenţă aceste persoane. În aceste cazuri, durata concediilor medicale este
stabilită de către medicii curanţi, în funcţie de evoluţia bolii.
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 Cuantumul brut lunar al indemnizaţiei pentru carantina sau izolare se suportă integral din
bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate și reprezintă 100% din
următoarea bază de calcul:
 în cazul salariaților, baza de calcul este media veniturilor brute lunare din ultimele
șase luni din cele 12 luni din care se constituie stagiul de cotizare, până la limita a 12
salarii minime brute pe țară lunar, pe baza cărora se calculează contribuția
asiguratorie pentru muncă;
 în cazul celor care beneficiază de șomaj (atenție! Indemnizatie de somaj nu șomaj
tehnic), baza de calcul este media veniturilor brute lunare reprezentând
indemnizație de șomaj, din ultimele șase luni din cele 12 luni din care se constituie
stagiul de cotizare, până la limita a 12 salarii minime brute pe țară lunar;
 în cazul celor care se asigură voluntar pentru concedii medicale, baza de calcul se
determină ca medie a veniturilor asigurate, înscrise în contractul de asigurare, din
ultimele 6 luni din cele 12 luni din care se constituie stagiul de cotizare, până la limita
a 12 salarii minime brute pe țară lunar.
 Durata concediilor pentru tuberculoză, neoplazii, SIDA, boli cardiovasculare, a concediilor
pentru sarcină și lăuzie, îngrijirea copilului bolnav, pentru reducerea timpului de muncă,
pentru carantină sau izolare, precum și pentru risc maternal nu diminuează numărul zilelor
de concediu medical acordate unui asigurat pentru celelalte afecțiuni.
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