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CERTIFICATUL DE CONCEDIU MEDICAL A FOST MODIFICAT. TICHETE SOCIALE CU VALOARE NOMINALĂ
DE 250 LEI.
CERTIFICATUL DE CONCEDIU MEDICAL A FOST MODIFICAT.
Ordinul comun al Ministerului Sănătății și al CNAS 1.165/218/2022, publicat vineri în data de 15.04.2022 în
Monitorul oficial nr. 378, vizează modificarea Ordinului nr. 1.192/745/2020 pentru aprobarea modelului
unic al certificatului de concediu medical și a instrucțiunilor privind utilizarea și modul de completare a
certificatelor de concediu medical pe baza cărora se acordă indemnizații asiguraților din sistemul
asigurărilor sociale de sănătate și din sistemul de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale.
Modificările aduse sunt următoarele:
1. Adăugarea codului de indemnizație 17. Îngrijire pacient cu afecțiuni oncologice. Concediul poate fi de
maximum 45 de zile calendaristice pe an, iar indemnizația brută lunară aferentă concediului este de 85%
din media veniturilor brute lunare din ultimele șase luni din cele 12 luni.
Eliberarea certificatului de concediu medical pentru îngrijirea pacientului cu afecțiuni oncologice se face,
potrivit ordinului apărut acum, pe baza adeverinței eliberate de casa de asigurări de sănătate la care este
luat în evidență pacientul, din care să reiasă numărul de zile de astfel de concediu care s-au acordat în
ultimele 12 luni.
2. Adăugarea codului de indemnizație 92. Supravegherea și îngrijirea copilului în vârstă de până la 18 ani,
pentru care s-a dispus măsura carantinei sau a izolării, atunci când părinții nu trebuie să stea în izolare sau
carantină și nu-și pot desfășura activitatea de acasă, care este, de fapt, o formă specială a concediului de
îngrijire a copilului, existent și anterior.
Indemnizația aferentă acestui tip de concediu medical este de 100% din baza de calcul, care poate fi
media veniturilor brute lunare din ultimele șase luni din cele 12 luni din care se constituie stagiul de
asigurare.
3. Înlocuirea codului de indemnizație 91 - Îngrijire copil bolnav cu afecțiuni grave, în vârsta de până la 16
ani - 85% cu codul de indemnizație 91 - Îngrijire copil bolnav cu afecțiuni grave, in vârsta de până la 18 ani
- 85%.
4. Sintagma „pt. Cod indemnizaţie (1-16)“ se modifică şi se înlocuieşte cu sintagma „pt. Cod de
indemnizaţie (1-17)“.
5. Sintagma „cod numeric personal al copilului bolnav“ se înlocuieşte cu sintagma „cod numeric personal al
copilului bolnav/pacientului cu afecţiuni oncologice“.
Formularele tipărite până la apariția ordinului de față, care nu conțin modificările amintite, vor putea fi
folosite de medici până în data de 31 decembrie 2022.
Sursa de referință: Ordinul MS și CNAS 1.165/218/2022.
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TICHETE SOCIALE CU VALOARE NOMINALĂ DE 250 LEI.
În Monitorul oficial nr. 468 din 10.05.2022 s-a publicat O.U.G. 63 privind unele măsuri temporare pentru
acordarea de sprijin material categoriilor de persoane aflate în situații de risc de deprivare materială
și/sau risc de sărăcie extremă, suportate parțial din fonduri externe nerambursabile, precum și unele
măsuri de distribuire a acestuia.
Prin aceasta ordonanta se instituie o măsura temporara, constând în acordarea, până la data de 31
decembrie 2022, a unui sprijin material, denumit Sprijin pentru România, pentru anumite categorii de
persoane vulnerabile prevăzute ordonanța de urgență. Sprijinul material are drept scop compensarea unei
părți din cheltuielile cu hrana pentru asigurarea traiului zilnic, prin acordarea unor tichete sociale pe
suport electronic, pentru achiziționarea de produse alimentare și/sau pentru asigurarea de mese calde.
Categoriile de persoane și familii beneficiare de sprijin material sunt:
 pensionarii sistemului public de pensii, pensionarii aflați în evidența caselor de pensii sectoriale și
beneficiarii de drepturi acordate în baza legilor cu caracter special, plătite de casele teritoriale de
pensii/casele de pensii sectoriale, ale căror venituri nete lunare sunt mai mici sau egale cu 1.500
lei;
 persoanele — copii și adulți — încadrate în grad de handicap grav, accentuat sau mediu, ale căror
venituri nete lunare proprii sunt mai mici sau egale cu 1.500 lei;
 familiile cu cel puțin 2 copii în întreținere ale căror venituri nete lunare pe membru de familie
sunt mai mici sau egale cu 600 lei;
 familiile monoparentale ale căror venituri nete lunare pe membru de familie sunt mai mici sau
egale cu 600 lei;
 familiile care au stabilit dreptul la ajutorul social în condițiile Legii nr. 416/2001, cu modificările și
completările ulterioare;
 persoanele fără adăpost astfel cum acestea sunt reglementate potrivit prevederilor legale în
vigoare.
Sprijinul material acordat pe baza tichetului social pe suport electronic are o valoare nominală de 250 lei și
se acordă o dată la două luni categoriilor de beneficiari prevăzute mai sus. Sumele acordate pot fi
utilizate în termen de 12 luni de la data fiecărei alimentări.
Tichetul social pe suport electronic este asimilat biletelor de valoare și este emis de către unitățile
emitente definite la art. 5 din Legea nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare, cu modificările și
completările ulterioare, conform prevederilor legale în vigoare.
Sursa de referință: O.U.G. Nr. 63/2022 din 9 mai 2022.
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