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Ordinul	nr.	15/2018	/	1311/2017	pentru	aprobarea	Normelor	de	aplicare	a
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Consolidarea din data de 08 august 2020  are la bază publicarea din Monitorul Oficial, Partea I nr. 31 din 12
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Include modificările aduse prin următoarele acte: Ordin 502/2020; Ordin 633/2020; Ordin 872/2020; Ordin 1074/2020; Ordin

1395/2020. 

Ultimul amendament în 06 august 2020.

Nr. 15/2018 / 1.311/2017
Ministerul Sănătății
Casa Națională de Asigurări de Sănătate
Având în vedere:
- titlul VIII din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și
completările ulterioare;
- Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de
sănătate, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările și completările ulterioare;
- Referatul de aprobare nr. F.B. 85 din 5.01.2018 al Ministerului Sănătății și nr. D.G. 2.971 din 29.12.2017 al
Casei Naționale de Asigurări de Sănătate,
în temeiul dispozițiilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea
Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 291 alin. (2) din Legea nr. 95/2006,
republicată, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naționale de
Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările și completările
ulterioare,
ministrul sănătății și președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate emit următorul ordin:

Se aprobă Normele de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind
concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, prevăzute în anexa care face parte integrantă din
prezentul ordin.

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului sănătății și al

președintelui Casei Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 60/32/2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a
prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări
sociale de sănătate, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 147 din 16 februarie 2006, cu
modificările și completările ulterioare, precum și orice altă dispoziție contrară.

Ministrul sănătății, 

Florian-Dorel

Bodog

Președintele Casei Naționale de Asigurări de

Sănătate, 

Laurențiu-Teodor Mihai

ANEXĂ

Art. 1. -

Art. 2. -
Art. 3. -
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NORME 
de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și

indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate
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