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Nr.3021/SEACCM/20.02.2023 

 
Catre, 

INSTITUTIA PREFECTULUI-JUDETUL BUZAU 

Serviciul Afaceri Europene, Relatii Internationale, Dezvoltare Economica, 

Strategii Guvernamentale, Servicii Publice Deconcentrate si Situatii de 

 Urgenta 

 

 

Referitor la situatia decontarii cererilor de recuperare a indemnizatiilor de 

concediu medical depuse de angajatori, persoane juridice, la CAS Buzau, in cursul anului 

2022, va prezentam urmatoarele: 

 

Potrivit datelor furnizate de ANAF, conform protocolului incheiat cu Casa 

Nationala de Asigurari de Sanatate, la nivelul Casei de Asigurari de Sanatate Buzau sunt 

inregistrate aproximativ 10.000 persoane juridice care au calitatea de angajatori si care 

depun lunar declaratia fiscala prevazuta de Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, 

valabil cu modificarile si completarile ulterioare. 

 

 In cursul anului 2022 au fost depuse de catre angajatori 11.620 cereri de recuperare 

in vederea restituirii indemnizatiilor suportate din FNUASS. Din cuprinsul acestor cereri 

au rezultat sume de recuperat in cuantum de 59.147,37 mii lei. Urmare verificarii 

acestora: 

- au fost restituite sume in cuantum de 51.677,45 mii lei, aferente unui numar 

de 9.973 cereri 

- au fost respinse sume in cuantum de 6.750,99 mii lei, aferente unui numar de  

1603 cereri 

- pentru 43 de cereri, care au fost verificate la nivelul Serv EACCM, suma de  

718,93 mii lei se va plati din creditele bugetare aprobate pentru luna februarie  

2023 . 

 

 In anul 2022  au fost alocate, de catre CNAS, credite bugetare pentru plata 

indemnizatiilor de concediu medical in suma de 57.044,42 mii lei astfel: 

 - pentru indemnizatii de concediu medical pentru boli             - 40.013,88 mii lei 

 - pentru indemnizatii de concediu medical pentru maternitate - 17.030,54 mii lei 

 

 Creditele bugetare au fost alocate in cursul anului 2022 in doua transe, astfel: 

1. in primul trimestru al anului 2022 a fost alocata suma de 41.620,71 mii lei, din 

care: 

 - pentru indemnizatii de concediu medical pentru boli            -  29.976,64 mii lei 

 - pentru indemnizatii de concediu medical pentru maternitate - 11.644,07 mii lei 

2. In cursul lunii septembrie a anului 2022, dupa rectificarea bugetara aprobata, a  

fost alocata suma de 15.423,71 mii lei, din care: 

- pentru indemnizatii de concediu medical pentru boli            -  10.037,24 mii lei 
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 - pentru indemnizatii de concediu medical pentru maternitate -   5.386,47 mii lei 

 

  Valoarea totala a platilor ce au fost efectuate in cursul anului 2022 este de  

57.043,94 mii lei, din care : 

 - pentru indemnizatii de concediu medical pentru boli             - 40.013,49 mii lei 

- pentru indemnizatii de concediu medical pentru maternitate - 17.030,45 mii lei 

 

 Au fost inregistrate, pe parcursul aceluiasi an, 38 contracte de asigurare pentru 

concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate cu persoanele fizice care nu 

au calitatea de salariat, dar care au depus la AJFP Buzau declaratia fiscala unica in 

vederea dobandirii calitatii de asigurat la FNUASS. 

  

Din totalul indemnizatiilor de concediu medical pentru boli, suma de 9.454.25 mii 

lei reprezinta indemnizatii de concediu medical acordate salariatilor care au beneficiat de 

concedii medicale pentru boala infecto-contagioasa cu virusul SARS-COV-2. 

 

In anul 2022 au fost verificate toate cererile de recuperare a indemnizatiilor de 

concediu medical suportate din FNUASS, depuse de angajatori pe parcursului anului, 

ajungand ca la finele lui sa ne incadram in termenul de 60 de zile de la data depunerii 

cererii, in vederea corectarii motivelor de refuz la plata, cu precizarea unui nou termen 

pentru depunerea unei noi cereri, iar pentru sumele certe, exigibile au fost intocmite 

referate de aprobare a platii. 

Este de subliniat cresterea continua a numarului de certificate de concediu 

medical eliberate de medici cu care au fost incheiate conventii in acest sens. In anul 2022 

au fost depuse 54.806 certificate de concediu medical, comparativ cu anul 2021, cand 

au fost depuse la CAS Buzau 49.857 certificate de concediu medical, reprezentand o 

creste cu aproximativ 10% fata de anul precedent. 

 Avand in vedere cele prezentate, va comunicam ca, in cursul lunii februarie a 

anului 2023 se vor deconta indemnizatiile de concediu medical suportate din FNUASS 

depuse de angajatori in cursul lunii ianuarie a aceluiasi an, din creditele bugetare aprobate 

cu aceasta destatinatie, urmand a se face eforturi in vederea continuarii activitatii in 

aceleasi conditii ca si in anul precedent. 

 

 

Cu deosebita consideratie, 

   

      Director General, 

Ec.Oncel Eliza Roxana                                                                     


