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MINISTERUL SĂNĂTĂȚII          CASA NAȚIONALĂ DE ASIGURĂRI   
                                                                            DE SĂNĂTATE 

Nr. .........................................               Nr. ..................................................... 
 

 
 
 

ORDIN 
pentru modificarea Anexei 2 la Ordinul nr. 1192/745/2020 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 
 

 
 

Având în vedere: 
    - Titlul VIII din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare; 
- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale 
de sănătate, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
    - Referatul de aprobare nr........ din ............... al Ministerului Sănătăţii şi nr. ........... din ............... al 
Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, 
      în temeiul dispoziţiilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi 
funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 291 alin. (2) din 
Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 17 alin. (5) din 
Statutul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu 
modificările şi completările ulterioare, 
    ministrul sănătăţii şi preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate emit următorul  
 

ORDIN 
 
  ART. I - La articolul 10 din Anexa 2 la Ordinul ministrului sănătății și al președintelui Casei Naționale 
de Asigurări de Sănătate nr. 1192/745/2020 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, publicat în Monitorul Oficial al 
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României, Partea I, nr. 583 din 2 iulie 2020, cu modificările și completările ulterioare, alineatul (2) se 
modifică și va avea următorul cuprins:  
 
”(2) În cazul în care plătitorul de indemnizație respinge la plată un certificat de concediu medical din 
cauza completării greșite a acestuia sau utilizării unui formular a cărui valabilitate a încetat, medicul/casa 
de asigurări de sănătate care a eliberat certificatul de concediu medical poate efectua modificări pe 
formularul eliberat, confirmate prin semnătură şi parafă, după caz, sau poate elibera un duplicat în care 
menţionează, la rubrica ”Data acordării”, data când a efectuat modificarea, specificând "DUPLICAT" şi 
ataşând certificatul de concediu medical anulat la exemplarul 3 al noului formular.” 
 
ART. II –  Prevederile art. 10 alin. (2) din din Anexa 2 la Ordinul ministrului sănătății și al președintelui 
Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 1192/745/2020 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, 
cu modificările și completările ulterioare, se aplică și în situația în care medicii au eliberat  certificate de 
concedii medicale pe formulare a căror valabilitate a încetat până la data intrării în vigoare a prezentului 
ordin. În aceste cazuri, certificatele de concediu medical duplicat se eliberează de către medici, în termen 
de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului ordin. 
 
ART. III – Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.  

 
 

Ministrul sănătăţii 
Prof. Univ. Dr. Alexandru RAFILA 

 
 

p. Preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, 
Adela COJAN  
Vicepreședinte 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 
 
Ministerul Sănătăţii,                                              Casa Naţională de Asigurări de Sănătate 
 
Nr. ……………………..……    Nr. DG……....……............                    
                                              

 

 

 

APROBĂM, 

 

             Ministrul Sănătăţii          p. Preşedintele Casei Naţionale  
                                                                                                                 de Asigurări de Sănătate         
Prof. Univ. Dr. Alexandru RAFILA        Adela COJAN 
             Vicepreședinte 

 
 
 

REFERAT DE APROBARE 
 

 
 Potrivit dispozițiilor art. 36^1 lit. c) din OUG nr. 158/2005 privind concediile şi 
indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, cu modificările și completările ulterioare, pentru 
calculul şi plata indemnizaţiilor, plătitorii de indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate au 
obligaţia să respingă la plată certificatele de concediu medical completate eronat de către medicii 
prescriptori. 
 În acest context, pentru evitarea disfuncționalităților privind acordarea concediilor medicale 
și eliminarea riscului de neplată a indemnizațiilor de asigurări sociale de sănătate aferente 
certificatelor de concediu medical completate greșit de către medici sau în situația utilizării unui 
formular a cărui valabilitate a încetat se impune reglementarea modului de corectare a acestor erori. 
 Astfel, pentru aplicarea în mod unitar a prevederilor legale referitoare la modelul unic al 
certificatului de concediu medical, imprimat cu regim special, care constituie ordin de plată și în 
baza căruia se acordă indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, propunem modificarea art. 10 
alin. (2) din Anexa 2 la Ordinul ministrului sănătății și al președintelui CNAS nr. 1192/745/2020 
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. 
 
 
 
 
Ministerul Sănătăţii   

 
   Casa Naţională de Asigurări  

           de Sănătate 
 


