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ORDIN nr. 471 din 11 mai 2010 pentru aprobarea Normelor de aplicare a
prevederilor art. 51 alin. (31) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.
158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate
Prevederile ordinului intra in vigoare la data publicarii (M.Of. 327/18 mai 2010)
Normele de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/
2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, se
completeaza dupa cum urmeaza:
1. Declaratie pe propria raspundere
Asiguraţii au obligaţia să completeze şi să depună la medicul prescriptor o
declaraţie pe propria răspundere (modelul este prevzut în anexa nr. 1 la Ordinul
471/2010)
2. Neobligativitatea prezentei reprezentantului politiei
Verificarea prezenţei asiguraţilor aflaţi în incapacitate temporară de muncă la
adresa de domiciliu sau la reşedinţa indicată se efectuează de către plătitorii de
indemnizaţii, însoţiţi, dacă este cazul, de un reprezentant al poliţiei, avându-se în
vedere programul individual de recuperare recomandat de către medicul specialist
şi numai în intervalul menţionat în declaraţie
Adresa de domiciliu sau reşedinţa la care urmează a se efectua verificarea este cea
menţionată de asigurat in declaraţie.
3. Solicitarea prezentei reprezentantului politiei
Prezenţa reprezentantului poliţiei poate fi solicitată astfel:
a) In scris, anterior deplasarii reprezentantului platitorului de indemnizatii la
adresa de domiciliu sau la resedinta indicata de asigurati, insa cu minimum 24 de ore
inainte de efectuarea verificarii. Unitatea teritoriala de politie competenta sa raspunda
solicitarii este cea de pe raza teritoriala unde isi are adresa de resedinta asiguratul;
b) Prin apelarea numarului unic de urgenta 112, in timpul procedurii de
verificare a prezentei asiguratilor la adresa de domiciliu sau la resedinta indicata, de
catre reprezentantii platitorului de indemnizatii.
4. Obligatie
Persoanele desemnate să efectueze verificarea au obligaţia de a asigura pe
parcursul verificării respectarea garanţiilor constituţionale privind inviolabilitatea
domiciliului, respectarea dreptului la viaţă intimă, familială şi privată.
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5. Verificarea prezentei asiguratilor aflati in incapacitate temporara de
munca
1) În cadrul acţiunii de verificare a prezenţei asiguraţilor aflaţi în incapacitate
temporară de muncă la adresa de reşedinţă indicată este interzisă pătrunderea
reprezentanţilor plătitorilor de indemnizaţii sau a reprezentantului unităţii teritoriale
de poliţie competente în locuinţă sau în locul împrejmuit ţinând de aceasta.
2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1) pot pătrunde în locuinţă sau în locul
împrejmuit ţinând de aceasta numai reprezentanţii plătitorului de indemnizaţii
având consimţământul expres al persoanei care le foloseşte. Consimţământul se
obţine, în scris, sub semnătură, anterior pătrunderii în locuinţă sau în locul
împrejmuit, prin procesul-verbal de constatare
3) Dispoziţiile alin. (2) sunt aplicabile numai în situaţia în care asiguratul, din cauza
stării sale de sănătate, nu se poate deplasa în exteriorul locuinţei sau al locului
împrejmuit ţinând de aceasta.
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