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Extras din OUG 8/2018 
 
... 
Art. IV 

1.După articolul 7 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi 
indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea 
I, nr. 1.074 din 29 noiembrie 2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 
399/2006, cu modificările şi completările ulterioare, se introduce un nou articol, articolul 71, cu 
următorul cuprins: 
"Art. 71 
Prin derogare de la prevederile art. 7, până la 1 iulie 2018, stagiul minim de asigurare pentru 
acordarea drepturilor prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. a)-d) este de o lună realizată în ultimele 12 
luni anterioare lunii pentru care se acordă concediul medical." 

Art. V 
(1)Începând cu obligaţiile declarative aferente lunii ianuarie 2018, în situaţia în care din 
aplicarea dispoziţiilor art. 139 alin. (1) lit. o), art. 143 alin. (4) şi art. 144 din Legea nr 
227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, rezultă un cuantum al 
contribuţiei de asigurări sociale calculate mai mare decât nivelul aferent sumei reprezentând 
10,5% aplicat la 35% din 3.131 lei, corespunzătoare numărului zilelor lucrătoare din concediul 
medical, în cazul persoanelor care în intervalul 1 ianuarie 2018-30 iunie 2018 inclusiv se află sau 
intră în concediu medical prevăzut la art. 2 alin. (1) lit. a) şi b) din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006, cu 
modificările şi completările ulterioare, cuantumul contribuţiei de asigurări sociale datorate nu 
poate fi mai mare decât acest nivel, pe întreaga perioadă cuprinsă în certificatele de concediu 
medical iniţiale acordate oricând în perioada 1 ianuarie 2018-30 iunie 2018 inclusiv, precum şi pe 
întreaga perioadă cuprinsă în certificatele de concediu medical acordate în continuarea 
concediilor medicale iniţiale acordate oricând în perioada anterioară datei de 1 iulie 2018. 
(2)Începând cu obligaţiile declarative aferente lunii ianuarie 2018, în situaţia în care din 
aplicarea dispoziţiilor art. 139 alin. (1) lit. o), art. 143 alin. (4) şi art. 144 din Legea nr. 
227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, rezultă un cuantum al 
contribuţiei de asigurări sociale calculate mai mare decât nivelul aferent sumei reprezentând 
10,5% aplicat la 35% din 3.131 lei, corespunzătoare numărului zilelor lucrătoare din concediul 
medical, în cazul persoanelor care în intervalul 1 ianuarie 2018-30 septembrie 2018 inclusiv se 
află sau intră în concediu medical prevăzut la art. 2 alin. (1) lit. c)-e) din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 158/2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006, cu 
modificările şi completările ulterioare, cuantumul contribuţiei de asigurări sociale datorate nu 
poate fi mai mare decât acest nivel, pe întreaga perioadă cuprinsă în certificatele de concediu 
medical iniţiale acordate oricând în perioada 1 ianuarie 2018-30 septembrie 2018 inclusiv, 
precum şi pe întreaga perioadă cuprinsă în certificatele de concediu medical acordate în 
continuarea concediilor medicale iniţiale acordate oricând în perioada anterioară datei de 1 
octombrie 2018. 
(3)Pentru indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate aferente anului 2018 plătite înainte de 
intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, pentru care cuantumul contribuţiei de 
asigurări sociale aferent acestor indemnizaţii este mai mare decât nivelul prevăzut la alin. (1) şi 
(2), angajatorul/plătitorul efectuează regularizarea acesteia prin depunerea declaraţiei 
rectificative şi plăteşte diferenţele de indemnizaţii persoanelor în drept, până la 31 martie 2018. 
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Extras din ordonanţa de urgenţă a guvernului 
158/2005 

 
... 
Art. 2 

(1)Concediile medicale şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, la care au dreptul 
asiguraţii, în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă, sunt: 
a)concedii medicale şi indemnizaţii pentru incapacitate temporară de muncă, cauzată de boli 
obişnuite sau de accidente în afara muncii; 
b)concedii medicale şi indemnizaţii pentru prevenirea îmbolnăvirilor şi recuperarea capacităţii de 
muncă, exclusiv pentru situaţiile rezultate ca urmare a unor accidente de muncă sau boli 
profesionale; 
c)concedii medicale şi indemnizaţii pentru maternitate; 
d)concedii medicale şi indemnizaţii pentru îngrijirea copilului bolnav; 
e)concedii medicale şi indemnizaţii de risc maternal. 
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