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NEWSLETTER Nr.26/2020
ASIGURARE RETROACTIVĂ LA PENSIE. MODIFICĂRI CERTIFICATE CONCEDII MEDICALE.
Plata retroactivă pentru cel mult 6 ani de vechime în muncă și valorificarea unor informații din arhiva electronică
pentru stabilirea pensiei, aprobate de Guvern.
Persoanele care nu au calitatea de pensionar și care vor să își completeze stagiul de cotizare pentru dreptul de
pensie vor putea să plătească retroactiv contribuția la sistemul public de pensii pentru cel mult 6 ani.
De asemenea, în situații excepționale, în care carnetele de muncă nu se mai găsesc sau sunt deteriorate, perioadele
de stagiu de cotizare realizate în sistemul public de pensii anterior datei de 1 aprilie 2001 ar putea fi valorificate în
baza informațiilor din arhiva electronică de la casele de pensii publice, dacă acestea sunt complete.
Cele două măsuri au fost aprobate de Guvern printr-o Ordonanță de Urgență care modifică și completează Legea nr.
263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice.
Astfel, cetățenii români din țară sau din străinătate, care nu au fost pensionari, și care nu au fost asigurați în
anumite perioade, vor putea încheia, până la 31 august 2021, un contract de asigurare prin care își pot plăti
retroactiv contribuția de asigurări sociale pentru perioade de cel mult 6 ani anteriori lunii încheierii contractului.
Această măsură luată de Guvern dă posibilitatea obținerii dreptului la pensie și persoanelor care, deși au vârsta de
pensionare, nu au stagiul minim de cotizare pentru a obține o pensie pentru limită de vârstă.
Persoanele solicitante trebuie să nu fi realizat, în perioadele pentru care solicită plata retroactivă, stagiu de cotizare
sau asimilat acestuia în sistemul public de pensii din țară sau în sisteme neintegrate acestuia, ori în alte state
membre ale Uniunii Europene sau cu care România are acorduri de securitate socială.
Contractul de asigurare socială se încheie între persoana interesată sau, după caz, tutorele, curatorul ori
mandatarul acesteia, desemnat prin procură specială, şi casa teritorială de pensii competentă, în funcție de
domiciliul sau reședința persoanei.
Venitul pentru care se achită contribuţia de asigurări sociale nu poate fi mai mic decât salariul de bază minim brut
pe ţară garantat în plată, în vigoare la data încheierii contractului de asigurare, iar cota de contribuție potrivit
Codului fiscal este de 25 % în anul 2020.
Plata contribuției se poate face într-o singură tranșă sau în tranșe lunare, până la 31 august 2021.
O altă reglementare importantă prevăzută în acest act normativ vizează crearea cadrului legal pentru ca la stabilirea
drepturilor de pensie să poată fi utilizate, în mod excepțional, informațiile din arhiva electronică existentă la nivelul
caselor de pensii publice, arhivă creată prin HG nr. 1.768/2005 privind preluarea din carnetele de muncă a datelor
referitoare la perioadele de stagiu de cotizare realizat în sistemul public de pensii anterior datei de 1 aprilie 2001, cu
modificările și completările ulterioare, care cuprinde atât datele preluate din carnetele de muncă, cât și carnetele de
muncă scanate. Din păcate, activitatea de scanare nu a fost complet și corect executată, astfel încât să poată fi
utilizate toate informațiile din carnetele de muncă pentru orice persoană care astăzi ar fi avut nevoie.
Astfel, în baza unei declarații pe proprie răspundere a solicitantului că nu deține carnetul de muncă sau că este
degradat, dacă informațiile introduse în baza de date sunt identice cu cele din carnetele de muncă scanate,
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vechimea în muncă realizată anterior datei de 1 aprilie 2001 va putea fi valorificată pentru stabilirea drepturilor la
pensie.
Sursa: www.mmuncii.ro – 25 septembrie 2020.

Modificări aduse modului de utilizare și completare a certificatelor de concedii medicale.
Prin Ordinul numărul 1546 din 7 septembrie au fost aduse modificări modelului unic al certificatului de concediu
medical precum și asupra instrucţiunilor privind utilizarea şi modul de completare al acestuia.
Printre acestea menționăm:
 În baza prevederilor anterioare, certificatele medicale se eliberează în baza unei adeverințe, excepție fiind
urgențele medico-chirurgicale, bolile infectocontagioase grupa A. Suplimentar, au fost introduse ca excepție
și bolile infectocontagioase pentru care se impune măsura izolării;
 S-au introdus două coduri noi de indemnizație: cod 51- Boală infectocontagioasă pentru care se instituie
măsura izolării ....... 100% ( se suportă integral din FNUASS) și cod 91 - Îngrijire copil bolnav cu afecţiuni
grave, în vârstă de până la 16 ani ....... 85% (se suportă integral din FNUASS); Pentru cod 91, nu se reține
impozit pe venit;
 Pe certificatele medicale cod 07 – Carantină, medicul va marca procentul de plată 100% (în loc de 75% cum
era prevăzut anterior), conform prevederi aduse de Legea 136/2020, privind procentul de plată pentru acest
tip de concediu medical;
 Pentru certificatele medicale cod 07 – Carantină, a fost eliminată obligativitatea înscrierii pe verso la rubrica
„Observații”, a numelui persoanei. A fost introdusă în schimb obligativitatea de a se completa, de către
medic, numărul documentului eliberat de Direcția de Sănătate Publică.
Completarea corectă de către medic a certificatelor de concedii medicale este un element important în vederea
aprobării și decontării dosarului de recuperare a indemnizațiilor pentru concedii medicale de către casele de
sănătate. În cazul în care angajatorul constată nereguli de completare, acesta poate solicita salariatului să se
adreseze medicului pentru a-l corecta.
Sursa: ORDIN nr. 1546 din 7 septembrie 2020 privind modificarea anexelor nr. 1 şi 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi
al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.092/745/2020 pentru aprobarea modelului unic al
certificatului de concediu medical şi a instrucţiunilor privind utilizarea şi modul de completare a certificatelor de
concediu medical pe baza cărora se acordă indemnizaţii asiguraţilor din sistemul asigurărilor sociale de sănătate şi
din sistemul de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale.

Rămânem la dispoziție pentru orice clarificări suplimentare.
Dumitru Olăeriu – consilier juridic - Servizi Associati srl
Tel: 0722287926.

