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 Modificarea condiţiilor de stabilire 
şi plată a indemnizaţiei de 
maternitate  
23  ianuarie 2014 

Pe scurt 

Începând cu 1 ianuarie 2014 indemnizaţia de maternitate femeilor asigurate şi soţiilor aflate la 
întreţinerea soţului asigurat se stabileşte de către structurile teritoriale de asigurări sociale şi se achită 
prin intermediul prestatorilor de servicii selectaţi de Casa Naţională de Asigurări Sociale (CNAS). 
 

 

În detaliu 

 
Prin Hotărârea Guvernului nr. 10341 din 20 decembrie 2013 a fost modificată procedura de stabilire, 
calcul şi plată a indemnizaţiei de maternitate femeilor asigurate şi soţiilor aflate la întreţinerea soţilor 
angajaţi. 
 
Astfel, începând cu 1 ianuarie 2014  indemnizaţia de maternitate se calculează de către structurile 
teritoriale de asigurări sociale, iar plata acesteia va fi efectuată prin intermediul prestatorilor de 
servicii selectaţi de CNAS, în luna următoare aprobării deciziei privind stabilirea indemnizaţiei de 
maternitate. 
 
În acelaşi timp, angajatorilor femeii / soţului asigurat le revin următoarele responsabilităţi: 
 

 Completarea certificatului medical pe verso în ziua prezentării acestuia de angajat 
(angajatorul de la locul de muncă de bază); 
 

 Eliberarea Declaraţiei REV-5 pentru stabilirea prestaţiilor de asigurări sociale pentru 

trimestrul de gestiune; 
 

 Eliberarea certificatului de confirmare a salariului tarifar/de funcţie al angajatului în cazul 
lipsei motivate a venitului asigurat în ultimele șase luni calendaristice premergătoare riscului 
asigurat. 

 
Totodată, stabilirea indemnizaţiei de maternitate poate fi refuzată dacă: 
 

 Actele care lipsesc sau sunt perfectate incorect/incomplet nu sunt prezentate în termen; 
 

 În perioada concediului prenatal şi postnatal, femeia asigurată sau soţia aflată la întreţinerea 
soţului asigurat a obţinut venit asigurat (i.e. a continuat să lucreze şi/sau a desfăşurat 
activitate de antreprenoriat). 

 
Stabilirea şi plata indemnizaţiilor pentru concediile de maternitate începute până la 31 decembrie 
2013 rămân a fi în sarcina angajatorului de la locul de muncă de bază. 
 
 
[Sursa: Monitorul Oficial nr. 9-13/8 din 17 ianuarie 2014] 
 

                                                             
1 Hotărârea Guvernului nr. 1034 din 20 decembrie 2013 pentru aprobarea modificărilor şi completărilor ce se 
operează în Regulamentul cu privire la condiţiile de stabilire, modul de calcul şi de plată a indemnizaţiilor pentru 
incapacitate temporară de muncă şi altor prestaţii de asigurări sociale 
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De reţinut 

Începând cu 1 ianuarie 2014 indemnizaţia de maternitate femeilor asigurate şi soţiilor aflate la 
întreţinerea soţului se stabileşte de către structurile teritoriale de asigurări sociale, cu excepţia 
indemnizaţiilor pentru concediile de maternitate începute până la 31 decembrie 2013, care vor fi 
stabilite şi achitate de angajatorul de la locul de muncă de bază.

 
 

 

Să discutăm 

Pentru o discuţie mai detaliată despre impactul pe care aceste prevederi îl pot avea în cazul 

dumneavoastră specific, puteţi contacta următoarele persoane: 
 

    

Ionuţ Simion  

Partener  

Ionut.Simion@ro.pwc.com  

Tatiana Stavinschi 

Manager 
Tatiana.Stavinschi@ro.pwc.com 

Sergiu Dumitraşco 
Manager 
Sergiu.Dumitrasco@ro.pwc.com 
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