CONȚINUTUL DOSARULUI DE RESTITUIRE INDEMNIZAȚII DE CONCEDII
MEDICALE DEPUS DE CĂTRE ANGAJATORI (în această ordine)


Cererea de restituire (conform modelului anexat), completată la toate rubricile, inclusiv un
număr de telefon și numele persoanei de contact



Centralizatorul concediilor medicale (conform modelului anexat)



Concediile medicale, exemplarul roz - toate concediile medicale aferente lunii sau perioadei
pentru care se depune cererea, inclusiv cele care se suportă doar de către angajator.
Toate concediile medicale trebuie vizate de către medicul de familie și de către angajator, să
aibă completate toate rubricile privind calculul indemnizațiilor.
Ca o precizare, "Cuantumul indemnizației de asigurări sociale de sănătate" este egal cu suma
dintre "Indemnizația suportată de angajator" și "Indemnizația suportată din bugetul FNUASS"




Anexa 1.1. din Declaratia 112 din luna sau perioada pentru care se depune cererea
Anexa 1 din Declaratia 112 din luna sau perioada pentru care se depune cererea



Dovada plății contribuției pentru concedii și indemnizații la zi, pentru toate contribuțiile
scadente la data depunerii cererii
Aceasta se poate face cu:
Fișa plătitorului de la ANAF, listată, pentru contribuția de 0,85% (cod 439 din fișa
plătitorului)
sau
Anexa 1 din Declaratia 112 + OP-ul privind plata contribuției pentru concedii și indemnizații,
aferente fiecărei luni pentru care este necesară justificarea plății
sau
Certificat de atestare fiscală eliberat de către ANAF
Cerererile se depun în termen de 90 de zile de la data la care angajatorii erau în drept să

le solicite.
Acestea pot fi expediate prin poștă, cu specificarea "Concedii medicale, camera 9" sau
pot fi depuse la Registratură, situată la parterul instituției.
Cererile vor fi analizate de către compartimentul de specialitate din cadrul casei de asigurări de
sănătate, care va întocmi referatul de propunere spre aprobare a cererilor de restituire sau, după caz, de
respingere.
PROGRAMUL PENTRU DEPUNEREA DOSARELOR:
LUNI – JOI 8,30 – 16,00
VINERI

8,30 – 13,00

