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Abstract: One of the most used insurances in the social health system from us 

in the country is the insurance for temporary incapacity for work. To better 

create this type of insurance, we will look at the strengths of the disability 

insurance. Insurances whose temporary incapacity for work occurred during 

the rest period or the leave without pay, benefit from a temporary disability 

incapacity allowance, the holidays being interrupted, and the unused days 

will be rescheduled. 
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Rezumat: Una dintre cele mai uzitate asigurări din sistemul social de 

sănătate de la noi din țară este asigurarea pentru incapacitatea temporară 

de munca. Pentru a creiona mai bine cu funcționează acest tip de asigurare 

ne vom rezuma la punctele forte ale asigurării pentru incapacitate de muncă. 

Asiguraţii a căror incapacitate temporară de muncă a survenit în timpul 

concediului de odihnă sau al concediului fără plată, beneficiază de 

indemnizaţie pentru incapacitate temporară de muncă, concediile fiind 

întrerupte, urmând ca zilele neefectuate să fie reprogramate. 

 

Beneficiarii de indemnizaţie pentru incapacitate de muncă, ca şi ceilalţi 

asiguraţi, pensionarii care realizează venituri dintr-o activitate profesională 

pentru care se calculează şi se plătesc contribuţii de asigurări sociale. 

Cuantumul indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă se 

determină prin aplicarea unui procent de 75% la baza de calcul, determinată 

ca medie a veniturilor lunare din ultimele 6 luni pe baza cărora s-a calculat 

contribuţia individuală (CAS) în lunile respective. Mărimea indemnizaţiei 

pentru incapacitate de muncă determinată de o boală profesională, accident 

de muncă, tuberculoză, SIDA, cancer de orice tip, boală contagioasă din 
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grupa A şi urgenţele medico-chirurgicale, este de 100% din baza de calcul 

determinată ca medie a veniturilor lunare din ultimele 6 luni. 

Durata de acordare a indemnizaţiei pentru incapacitate de muncă este de cel 

mult 180 de zile în interval de 1 an, socotit din prima zi de îmbolnăvire. 

Această durată este mai mare în cazul unor boli speciale şi se diferenţiază 

astfel: 

- 1 an în perioada ultimilor 2 ani pentru tuberculoză şi unele boli 

cardiovasculare stabilite de CNPAS; 

- 1 an cu dreptul de prelungire la 1 an şi jumate în perioada ultimilor 2 ani 

pentru tuberculoza meningeală, precum şi pentru SIDA, în funcţie de stadiul 

bolii; 

- 1 an şi jumate în perioada ultimilor 2 ani pentru tuberculoza pulmonară 

operată;  

- 6 luni cu posibilitatea de prelungire până la maxim 1 an în perioada ultimilor 

2 ani, pentru alte forme de tuberculoză, cu avizul medicului expert. 

Dacă bolnavul nu s-a recuperat la expirarea duratei indemnizaţiei de 

incapacitate de muncă, medicul curat poate propune pensioanarea. În situaţii 

temeinic motivate, medicul poate propune prelungirea concediului medical 

peste 180 de zile în scopul evitării pensionării pentru invaliditate şi 

menţinerea asiguratului în activitate. 

Medicul poate decide, după caz, prelungirea concediului pentru continuarea 

programului de recuperare, trecerea temporară în altă muncă, reducerea 

programului de lucru, reluarea activităţii în aceeaşi profesie sau în altă 

profesie sau pensionarea de invaliditate. 

Prelungirea concediului medical peste 180 de zile se face cu maxim 90 de zile 

în funcţie de evoluţia cazului şi de rezultatele acţiunilor de recuperare. Pentru 

prevenirea îmbolnăvirii şi recuperarea capacităţii de muncă, în viaţa publică 

asiguraţii pot beneficia de: 

i. indemnizaţie pentru trecerea temporară la o altă muncă; 

ii. indemnizaţie pentru reducerea timpului de muncă; 

iii. indemnizaţie pentru trecerea în carantină; 

iv. ajutoare pentru procurarea de proteze şi alte produse ortopedice care 

nu sunt suportate de la asigurările sociale de sănătate, tratament 

balnear care nu e suportat de la asigurările sociale de sănătate, 
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reabilitarea profesională, biletele de odihnă pentru asiguraţii unităţilor 

în care nu e reglementată constituirea fondului social. 

Asiguraţii aflaţi în incapacitate temporară de muncă pentru o perioadă mai 

mare de 90 de zile şi pensionarii de invaliditate pot beneficia de tratament 

balnear şi reabilitare profesională în conformitate cu programul individual de 

recuperare. Asiguraţii care, datorită unei boli profesionanale sau unui 

accident de muncă, nu mai pot lucra la locul de muncă anterior producerii 

riscului, pot trece temporar în altă muncă. Indemnizaţia pentru trecerea 

temporară în altă muncă se acordă dacă asiguratul realizează la noul loc de 

muncă un venit salarial brut lunar inferior mediei veniturilor lunare din 

ultimele 6 luni anterioare riscului. 

Indemnizaţia pentru reducerea timpului de muncă cu un sfert din durata 

normală se acordă asiguraţilor care din motive de sănătate nu mai pot realiza 

durata normală de muncă. Indemnizaţia se acordă la propunerea medicului 

curant cu avizul medicului expert al asigurărilor sociale, pentru cel mult 90 

de zile într-un an calendaristic, în una sau mai multe etape. Mărimea 

indemnizaţiei e egală cu diferenţa dintre media veniturilor lunare din ultimele 

6 luni şi venitul salarial brut realizat de salariat prin reducerea timpului 

normal de muncă, fără a depăşi 25 % din baza de calcul. 

Indemnizaţia pentru carantină se acordă asiguraţilor cărora li se interzice 

continuarea activităţii în urma unei boli contagioase ivite la locul de muncă 

sau la domiciliul lui. Indemnizaţia se acordă pe durata stabilită prin 

certificatul eliberat de Inspectoratul de Sănătate Publică. Mărimea lunară a 

indemnizaţiei reprezintă 75% din media veniturilor lunare din ultimele 6 luni. 

Carantina este o măsură de ocrotire a sănătăţii populaţiei, prin care se 

urmăreşte prevenirea extinderii epidemiei. Cele trei indemnizaţii se suportă 

integral din bugetul asigurărilor sociale de stat. 

Asiguraţii şi pensionarii sistemului public pot beneficia de ajutoare şi 

indemnizaţii pentru procurarea de proteze care nu sunt suportate de la bugetul 

asigurărilor sociale de sănătate.  

Modalitatea de stabilire şi acordare a acestor ajutoare şi indemnizaţii este 

stabilită prin lege. 

Pentru asiguraţii aflaţi în incapacitate temporară de muncă mai mult de 90 de 

zile şi pentru pensionarii de invaliditate, medicul expert al asigurărilor sociale 

întocmeşte un program individual de recuperare, în funcţie de natura, stadiul 
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şi evoluţia bolii structurat pe etape. Acest program e obligatoriu şi se 

organizează de organele competente. În cazul în care nu se respectă acest 

program, prestaţiile de asigurări sociale se suspendă. După fiecare etapă a 

programului de recuperare, asiguraţii sunt supuşi reexaminării medicale. În 

funcţie de rezultatele acestui examen, medicul programului de recuperare 

recomandă reluarea activităţii sau propune pensionarea de inactivitate. 

Asiguraţii care şi-au redobândit capacitatea de muncă parţial sau total se pot 

reîncadra în muncă potrivit recomandărilor medicului expert, cu acordul 

Caselor Teritoriale de Pensii şi al Agenţilor Judeţeni pentru ocuparea forţei 

de muncă. Programul individual de recuperare poate include şi tratament 

balnear. Durata acestui tratament este 15 până la 20 de zile şi se stabileşte de 

medicul expert în funcţie de tipul afecţiunii şi natura tratamentului. 

 

 

 

 

 


