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Masuri pentru reglementarea concediilor si indemnizatiilor de asigurari sociale de
sanatate, adoptate de Guvern
Guvernul a adoptat, în sedinta de joi, o ordonanta de urgenta care cuprinde masuri pentru reglementarea
concediilor si indemnizatiilor de asigurari sociale de sanatate, se arata într-un comunicat al Executivului.
Potrivit OUG, parintele sau asiguratul care are legal în îngrijire un copil grav bolnav poate beneficia de concediu
medical si de indemnizatie pentru îngrijirea lui pâna la vârsta de 16 ani, în conditiile în care, pâna în prezent, limita
de vârsta a copilului era de 7 ani.
Totodata, lista acestor afectiuni grave va fi stabilita de comisiile de specialitate ale Ministerului Sanatatii si va fi
prevazuta în Normele de aplicare a prevederilor ordonantei de urgenta 158/2005 privind concediile si
indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate.
De asemenea, actul normativ adoptat joi simplifica procedura de acordare a certificatelor de concediu medical
pentru situatiile în care asiguratii beneficiaza de concediu medical pentru îngrijirea copilului bolnav, daca însotesc
copilul la tratament pe teritoriul unui stat membru al Uniunii Europene, al Spatiului Economic European si al
Confederatiei Elvetiene, ori pe teritoriul unui alt stat decât cele mentionate anterior. În aceste cazuri, s-au stabilit
ca certificatul de concediu medical va putea fi eliberat atât unuia dintre parinti, cât si unei persoane împuternicite
de acesta.
Ordonanta de urgenta prevede si crearea cadrului legal pentru realizarea si implementarea unei solutii informatice
pentru eliberarea certificatelor de concediu medical în format electronic. Astfel, medicii prescriptori vor putea
completa si transmite angajatorilor/beneficiarilor certificatele de concediu medical în format electronic, prin
mijloace electronice de transmitere la distanta. Certificatele vor fi semnate de medici cu semnaturi electronice
calificate.
"Pe lânga masuri menite sa simplifice modul de acordare a certificatelor de concediu medical, actul normativ
reglementeaza si posibilitatea acordarii indemnizatiei de maternitate calculate în raport cu toate veniturile pe baza
carora s-a calculat si platit contributia pentru concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate", se arata în
comunicat.
De asemenea, ordonanta contine reglementari care pun în concordanta asigurarile sociale de sanatate cu
modificarile aduse Codului fiscal, se mai arata în comunicat.
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