
                   ORDIN   Nr. 581 din  8 septembrie 2014 
privind aprobarea Normelor metodologice pentru stabilirea documentelor justificative 
privindădobândireaăcalit iiădeăasigurat 
EMITENT:ăăăăăăCASAăNA IONAL ăDEăASIGUR RIăDEăS N TATE 
PUBLICAT  ÎN: MONITORUL OFICIAL  NR. 685 din 19 septembrie 2014 
 
    Având în vedere: 
    - Referatulă deă aprobareă ală directoruluiă generală ală Caseiă Na ionaleă deă Asigur riă deă
S n tateănr.ăD.G.ă1.505ădină8ăseptembrieă2014; 
    - art. 2 alin.ă (2)ă şiă titlul IX^2 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu 
modific rileăşiăcomplet rileăulterioare; 
    - art. 211 alin.ă(1),ă(2)ăşiă(3),ăart. 212 alin. (1), art. 213, 215, art. 256 alin. (2), art. 
257, 258, 259, 260, art. 261 alin.ă (1)ă şiă (5),ă art. 315 din Legea nr. 95/2006 privind 
reformaăînădomeniulăs n t ii,ăcuămodific rileăşiăcomplet rileăulterioare; 
    - art. 18 pct.ă 9ă dinăStatutulă Caseiă Na ionaleă deă Asigur riă deă S n tate,ă aprobată prină
Hot râreaăGuvernuluiănr.ă972/2006,ăcuămodific rileăşiăcomplet rileăulterioare; 
    - Ordonan aă deă urgen ă aă Guvernuluiă nr.ă 88/2013 privindă adoptareaă unoră m suriă
fiscal-bugetare pentru îndeplinirea unor angajamente convenite cu organismele 
interna ionale,ă precumă şiă pentruă modificareaă şiă completareaă unoră acteă normative,ă
aprobat ăcuămodific riăprinăLegea nr. 25/2014, 
    în temeiul: 
    - dispozi iiloră art. 211 alin.ă (5)ă şiă art. 281 alin. (2) din Legea nr. 95/2006, cu 
modific rileăşiăcomplet rileăulterioare,ăşiăalăart. 17 alin.ă(5)ădinăStatutulăCaseiăNa ionaleă
deă Asigur riă deă S n tate,ă aprobată prină Hot râreaă Guvernuluiă nr.ă 972/2006,ă cuă
modific rileăşiăcomplet rileăulterioare, 
 
    preşedinteleăCaseiăNa ionaleădeăAsigur riădeăS n tateăemiteăurm torulăordin: 
 
    ART. 1 
    Seă aprob ă Normeleămetodologiceă pentruă stabilireaă documenteloră justificative privind 
dobândireaă calit iiă deă asigurat,ă prev zuteă înă anexa careă faceă parteă integrant ă dină
prezentul ordin. 
    ART. 2 
    Direc iileă deă specialitateă aleă Caseiă Na ionaleă deă Asigur riă deă S n tateă şiă caseleă deă
asigur riădeăs n tateăvorăduceăla îndeplinire prevederile prezentului ordin. 
    ART. 3 
    Începândă cuă dataă intr riiă înă vigoareă aă prezentuluiă ordin,ă Ordinul preşedinteluiă Caseiă
Na ionaleă deă Asigur riă deă S n tateă nr.ă 617/2007ă pentruă aprobareaă Normeloră
metodologice privind stabilirea documenteloră justificativeă pentruă dobândireaă calit iiă deă
asigurat,ărespectivăasigurată f r ăplataăcontribu iei,ăprecumăşiăpentruăaplicareaăm suriloră
deăexecutareăsilit ăpentruăîncasareaăsumelorădatorateălaăFondulăna ionalăunicădeăasigur riă
socialeă deă s n tate,ă publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 649 din 24 
septembrieă2007,ăcuămodific rileăşiăcomplet rileăulterioare,ăseăabrog . 
 
           PreşedinteleăCaseiăNa ionaleădeăAsigur riădeăS n tate, 
                              Vasile Ciurchea 
 
    Bucureşti,ă8ăseptembrieă2014. 
    Nr. 581. 
 
    ANEXA 1 
 
                            NORME METODOLOGICE 
pentruăstabilireaădocumentelorăjustificativeăprivindădobândireaăcalit iiădeăasigurat 
 
    CAPITOLUL I 
    Dispozi iiăgenerale 



 
    ART. 1 
    (1)ăFondulăna ionalăunicădeăasigur riăsocialeădeăs n tate,ădenumităînăcontinuareăfondul,ă
seă constituieădinăcontribu iiăaleăpersoaneloră fiziceăşiă juridice,ă subven iiădeă laăbugetulădeă
stat,ă precumă şiă dină dona ii,ă sponsoriz ri,ă dobânzi,ă venituriă ob inuteă din exploatarea 
patrimoniuluiăCaseiăNa ionaleădeăAsigur riădeăS n tate,ădenumit ăînăcontinuareăCNAS,ăşiă
alăcaselorădeăasigur riădeăs n tateăjude ene,ărespectivăaămunicipiuluiăBucureşti,ăprecumăşiă
ală Caseiă Asigur riloră deă S n tateă aă Ap r rii,ă Ordiniiă Publice,ă Siguran eiă Na ionaleă şiă
Autorit iiă Judec toreşti,ă denumiteă înă continuareă caseă deă asigur ri,ă precumă şiă dină alteă
venituri,ăinclusivăsumeădinăveniturileăpropriiăaleăMinisteruluiăS n t ii,ăînăcondi iileălegii. 
    (2)ă Colectareaă contribu iiloră persoanelor juridice sau fizice care au calitatea de 
angajator,ăprecumăşiăaăcontribu iilorădatorateădeăpersoaneleăfiziceăobligateăs ăseăasigureă
înăcondi iileălegiiăseăfaceădeăc treăMinisterulăFinan elorăPublice,ăprinăAgen iaăNa ional ădeă
Administrareă Fiscal ,ă denumit ă înă continuareă ANAF,ă şiă organeleă fiscaleă subordonateă
acesteia,ă înăcontulăunicădeschisăpeăseamaăCNAS,ăcuărespectareaădispozi iilorăOrdonan eiă
Guvernului nr. 92/2003 privindăCodulădeăprocedur ăfiscal ,ărepublicat ,ăcuămodific rileăşiă
complet rileă ulterioare,ă denumită înă continuareă Codulă deă procedur ă fiscal ,ă înă condi iileă
legii. 
    (3)ă Competen aă deă administrareă aă contribu iiloră socialeă obligatoriiă datorateă deă
persoaneleă fiziceăprev zuteă laăcap. II şiă III din titlul IX^2 al Legii nr. 571/2003 privind 
Codul fiscal,ă cuă modific rileă şiă complet rileă ulterioare,ă denumit ă înă continuareă Codulă
fiscal, revine ANAF, potrivit Codului fiscal.ă Prină administrareaă contribu iiloră seă în elegeă
ansamblulă activit iloră desf şurateă deă organeleă fiscaleă înă leg tur ă cu:ă înregistrarea 
fiscal ,ă declararea,ă stabilirea,ă verificareaă şiă colectareaă contribu iilor,ă precumă şiă
solu ionareaăcontesta iilorăîmpotrivaăactelorăadministrativeăfiscale,ăînăcondi iileălegii. 
    (4)ă Documenteleă prină careă seă atest ă calitateaă deă asigurată înă sistemulă deă asigur riă
socialeă deă s n tateă dină Româniaă sunt,ă dup ă caz,ă adeverin aă deă asigurată eliberat ă prină
grijaăcaseiădeăasigur riăînăeviden aăc reiaăesteăînscrisăasiguratulăsauădocumentulărezultată
prină accesareaă deă c treă furnizoriiă afla iă înă rela iiă contractualeă cuă caseleă deă asigur riă aă
instrumentuluiăelectronicăpusălaădispozi ieădeăCNAS,ăconstituităînăbazaăRegistruluiăunicădeă
eviden ăalăasigura ilor. 
    (5)ă Dovadaă calit iiă deă asigurată seă faceă prină documenteleă prev zuteă laă alin.ă (4),ă
reprezentândă oă m sur ă tranzitorieă pân ă laă înlocuireaă cuă cardulă na ională deă asigur riă
socialeădeăs n tate. 
    (6)ă Dateleă necesareă pentruă stabilireaă calit iiă deă asigurată voră fiă transmiseă înă modă
gratuită caseloră deă asigur riă deă c treă autorit ile,ă institu iileă publiceă şiă alteă institu ii, pe 
baz ă deă protocol,ă cuă respectareaă Legii nr. 677/2001 pentruă protec iaă persoaneloră cuă
privireă laăprelucrareaădateloră cuăcaracterăpersonală şiă liberaăcircula ieăaăacestorădate,ă cuă
modific rileăşiăcomplet rileăulterioare,ăşiăaăLegii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor 
cuă caracteră personală şiă protec iaă vie iiă privateă înă sectorulă comunica iiloră electronice,ă cuă
modific rileăşiăcomplet rileăulterioare. 
    ART. 2 
    (1)ăÎnăcadrulăsistemuluiădeăasigur riăsocialeădeăs n tateădinăRomânia,ăpotrivităLegii nr. 
95/2006 privindăreformaăînădomeniulăs n t ii,ăcuămodific rileăşiăcomplet rileăulterioare,ă
Codului fiscal şiăprezentelorănormeămetodologice,ăsuntăasigura i: 
    a)ă to iă cet eniiă româniă cuă domiciliulă înă ar ă şiă careă facă dovadaă pl iiă contribu ieiă laă
fond, înăcondi iileălegii; 
    b)ă cet eniiă str iniă şiăapatriziiă careăauăsolicitată şiăauăob inutăprelungireaădreptuluiădeă
şedereă temporar ă oriă auă domiciliulă înă Româniaă şiă careă facă dovadaă pl iiă contribu ieiă laă
fond,ăînăcondi iileălegii; 
    c)ă cet eniiă stateloră membreă aleă Uniuniiă Europene,ă Spa iuluiă Economică Europeană şiă
Confedera ieiăElve ieneăcareănuăde inăoăasigurareăîncheiat ăpeăteritoriulăaltuiăstatămembruă
careă produceă efecteă peă teritoriulă României,ă careă auă solicitată şiă ob inută dreptulă deă
reziden ă înă România,ă pentruă oă perioad ă deă pesteă 3ă luni,ă şiă careă facă dovadaă pl iiă
contribu ieiălaăfond,ăînăcondi iileălegii; 
    d)ăpersoaneleădinăstateleămembreăaleăUniuniiăEuropene,ăSpa iuluiăEconomicăEuropeană
şiă Confedera ieiă Elve ieneă careă îndeplinescă condi iileă deă lucr toră frontalier,ă şiă anumeă



desf şoar ăoăactivitateăsalariat ă sauă independent ă înăRomâniaăşiă careă rezid ă înăaltă stată
membruăînăcareăseăîntorcădeăregul ăzilnicăsauăcelăpu inăoădat ăpeăs pt mân ăşiăcareăfacă
dovadaăpl iiăcontribu ieiălaăfond,ăînăcondi iileălegii; 
    e)ă pensionariiă dină sistemulă publică deă pensiiă careă nuămaiă auă domiciliulă înă Româniaă şiă
careăîşiăstabilescăreşedin aăpeăteritoriulăunuiăstatămembruăalăUniuniiăEuropene,ăalăunuiăstată
apar inândă Spa iuluiă Economică Europeană sauă ală Confedera ieiă Elve iene, respectiv 
domiciliulăpeă teritoriulăunuiăstatăcuăcareăRomâniaăaplic ăunăacordăbilateralădeăsecuritateă
social ă cuă prevederiă pentruă asigurareaă deă boal -maternitateă şiă facă dovadaă pl iiă
contribu ieiălaăfond,ăînăcondi iileălegii. 
    (2) Calitatea de asigurat şiădrepturileădeăasigurareăînceteaz : 
    a)ă pentruă persoaneleă prev zuteă laă alin.ă (1)ă lit.ă a),ă odat ă cuă pierdereaă dreptuluiă deă
domiciliuăînăRomânia,ăprecumăşiăînăcondi iileăart. 258 alin. (2) din Legea nr. 95/2006, cu 
modific rileăşiăcomplet rileăulterioare; 
    b)ă pentruă persoaneleă prev zuteă laă alin.ă (1)ă lit.ă b),ă odat ă cuă pierdereaă dreptuluiă deă
şedereă înăRomânia,ăprecumăşiă înă condi iileăart. 258 alin. (2) din Legea nr. 95/2006, cu 
modific rileăşiăcomplet rileăulterioare; 
    c)ă pentruă persoaneleă prev zuteă laă alin.ă (1)ă lit.ă c),ă odat ă cuă pierdereaă dreptuluiă deă
reziden ăînăRomânia,ăpentruăoăperioad ădeăpesteă3ăluni,ăprecumăşiăînăcondi iileăart. 258 
alin.ă(2)ădinăLegeaănr.ă95/2006,ăcuămodific rileăşiăcomplet rileăulterioare; 
    d)ă pentruă persoaneleă prev zuteă laă alin.ă (1)ă lit.ă d),ă odat ă cuă pierdereaă calit iiă deă
lucr toră frontalier,ă precumă şiă înă condi iileă art. 258 alin. (2) din Legea nr. 95/2006, cu 
modific rileăşiăcomplet rileăulterioare; 
    e)ă pentruă persoaneleă prev zuteă la alin. (1) lit. e), de la data la care pensionarilor 
sistemuluiăpublicădeăpensiiădinăRomâniaănuăliăseămaiăre ineăcontribu iaălaăfond,ăcalculat ă
asupraăveniturilorădinăpensiaăcuvenit ăînăacestăsistem. 
    (3)ăDrepturileădeăasigurareă înceteaz ădup ă3ă luniădeă laăultimaăplat ăaăcontribu ieiă laă
fond,ăînăcondi iileălegiiăşiăaleăprezentelorănormeămetodologice. 
    (4)ăAsigura iiăauădreptulă laăpachetulădeăbaz ădeă laădataă începeriiăpl iiă contribu ieiă laă
fond,ăurmândă caă sumeleă restanteă s ă fieă recuperateădeăANAF,ă în condi iileă legii,ă inclusivă
obliga iiăfiscaleăaccesoriiădatorateăpentruăcrean eleăfiscale. 
    (5) Persoanele asigurate din statele cu care România a încheiat documente 
interna ionaleăcuăprevederiă înădomeniulăs n t iiăbeneficiaz ădeăserviciiămedicaleăşiăalte 
presta iiă acordateă peă teritoriulă României,ă înă condi iileă prev zuteă deă respectiveleă
documenteăinterna ionale. 
 
    CAPITOLUL II 
    Contribu iaădeăasigur riăsocialeădeăs n tate 
 
    ART. 3 
    Angajatoriiăşiăentit ileăasimilateăangajatoruluiăauăobliga iaăs ăcalculeze,ăs ăre in ăşiăs ă
virezeă contribu iaă deă asigur riă socialeă deă s n tateă laă termeneleă şiă înă condi iileă Codului 
fiscal. 
    ART. 4 
    Contribu iaăpersoanelorăasigurateăseăstabileşteăsubăformaăuneiăcoteăprev zuteădeălege,ă
aplicat ăasupraăveniturilorăprev zuteăînăCodul fiscal,ălaătermeneleăşiăînăcondi iileăCodului 
fiscal,ăcuăexcep iaăpersoanelorăprev zuteălaăart. 213 alin. (1) din Legea nr. 95/2006, cu 
modific rileăşiăcomplet rileăulterioare. 
    ART. 5 
    (1) Persoanele asigurate în baza art. 213 alin.ă (1)ă lit.ă b),ă respectivă so ul,ă so iaă şiă
p rin iiă f r ă venituriă proprii,ă aflateă înă între inereaă uneiă persoaneă asigurateă cuă sauă f r ă
plataăcontribu iei,ădenumiteăînăcontinuareăcoasigura i,ăîşiăp streaz ăcalitateaădeăasigurată
şiă drepturileă careă decurgă dină aceastaă numaiă înă perioadaă înă careă persoanaă înă aă c reiă
între inereăseăafl ăareăcalitateaădeăasigurat. 
    (2)ăCoasigura iiănuăpotăaveaălaărândulălorăcoasigura iăînăbazaăart. 213 alin. (1) lit. b) 
dinăLegeaănr.ă95/2006,ăcuămodific rileăşiăcomplet rileăulterioare. 
    ART. 6 



    (1)ă Persoaneleă careă nuă realizeaz ă venituriă şiă nuă seă încadreaz ă înă categoriileă deă
persoaneă careă beneficiaz ă deă asigurareaă deă s n tateă f r ă plataă contribu iei,ă pentruă aă
dobândiă calitateaă deă asigurat,ă auă obliga iaă pl iiă contribu ieiă individuale lunare de 
asigur riăsocialeădeăs n tate. 
    (2)ăPersoaneleăcareăauăobliga iaăs ăseăasigure,ăcareănuăpotădovediăplataăcontribu ieiăşiă
careă nuă seă încadreaz ă înă categoriileă deă persoaneă careă beneficiaz ă deă asigurareaă deă
s n tateăf r ăplataăcontribu iei,ăpl tescăcontribu iaălunar ădeăasigur riăsocialeădeăs n tateă
calculat ăprinăaplicareaăcoteiăprev zuteăînăCodul fiscal laăsalariulădeăbaz ăminimăbrutăpeă
ar ăînăvigoareălaădataăpl ii. 

    (3)ăPersoaneleăprev zuteălaăalin.ă(2)ăsuntăobligateăpentruăaăob ineăcalitateaădeăasigurată
s ăachiteăcontribu iaălegal ăpeăultimeleă6ăluniăşiăaăluniiăcurente,ăcalculat ălaăsalariulăminimă
brută peă ar ă înă vigoareă laă dataă pl ii,ă calculându-seămajor riă deă întârziereă dac ă nuă auă
realizat venituri impozabile pe perioada termeneloră deă prescrip ieă privindă obliga iileă
fiscale.ă Înă situa iileă înă careă persoaneleă prev zuteă laă alin.ă (2)ă auă realizată venituriă
impozabileăpeăperioadaă termenelorădeăprescrip ieă recuperareaăsumeloră restanteăcuă titlulă
deăcontribu ie,ăprecumăşiăaccesoriileă fiscaleăseărealizeaz ădeăANAF,ăprinăorganeleăfiscaleă
teritoriale,ăînăcondi iileălegii. 
    (4)ăPlataăcontribu ieiădeăasigur riăsocialeădeăs n tateăpentruăpersoaneleăprev zuteă laă
alin.ă(1)ăseăefectueaz ălunar,ălaătermeneleăşiăînăcondi iileăCodului fiscal. 
    ART. 7 
    Cet eniiă str iniă careă auă ob inută permisă deă şedereă înă Româniaă auă obliga iaă pl iiă
contribu ieiă asupraă venituriloră impozabileă realizateă peă teritoriulă României,ă înă condi iileă
legii,ă cuă respectareaă termenuluiă deă prescrip ieă aă contribu ieiă şiă calculându-se accesorii 
fiscale. 
    ART. 8 
    (1)ă Str iniiă beneficiariă aiă uneiă formeă deă protec ieă potrivită Legii nr. 122/2006 privind 
azilulăînăRomânia,ăcuămodific rileăşiăcomplet rileăulterioare,ăsuntăobliga i,ăpentruăaăob ineă
calitateaădeăasigurat,ăs ăpl teasc ăcontribu iaădeăasigur riăsocialeădeăs n tateă începândă
cuădataăob ineriiăformeiădeăprotec ie,ăînăcondi iileălegii. 
    (2)ăÎnăsitua iaăînăcareănuărealizeaz ăvenituriăimpozabile,ăpersoaneleăprev zuteălaăalin.ă
(1)ăpl tescăcontribu iaălunar ăcalculat ălaăunăsalariuăminimăbrutăpeă ar ăînăvigoareălaădataă
pl ii,ăînăcondi iileăart. 6. 
    ART. 9 
    (1)ăPentruă lucr toriiămigran iă careă îşiă p streaz ădomiciliulă sauă reşedin aă înăRomânia,ă
contribu iaălunar ălaăfondăseăcalculeaz ălaăveniturileăob inuteădinăcontracteleăîncheiateăcuă
unăangajatorăstr inăşiăcareăseăimpoziteaz ăînăRomânia. 
    (2) Prevederileăalin.ă(1)ănuăseăaplic ă înăcazulă lucr torilorămigran iăcareă îşiădesf şoar ă
activitatea în statele membre ale Uniunii Europene sau în statele cu care România are 
încheiateăacorduriădeăsecuritateăsocial ăşiăcareăsuntăasigura iă înărespectiveleăsistemeădeă
securitateăsocial . 
 
    CAPITOLUL III 
    Documenteăjustificativeăprivindădobândireaăcalit iiădeăasigurat 
 
    ART. 10 
    Pân ălaăimplementareaăcarduluiăna ionalădeăasigur riăsocialeădeăs n tateădocumenteleă
justificativeăprivindădobândireaăcalit iădeăasiguratăsuntăprev zuteălaăart. 1 alin. (4). 
    ART. 11 
    (1)ăModalitateaăelectronic ădeăverificareăaăcalit iiădeăasiguratăseăfaceăprinăintroducereaă
deă c treă furnizoriiă deă serviciiămedicale,ămedicamente,ă îngrijiriă laă domiciliuă şiă dispozitiveă
medicale a coduluiă numerică personală ală persoaneiă careă necesit ă serviciiă medicale,ă
medicamenteă şiă dispozitiveă medicaleă înă câmpulă "CNP"ă dină aplica iaă instalat ă peă site-ul 
CNAS la adresa http://www.cnas.ro/page/verificare-asigurat.html 
    (2) În cazul în care persoana careănecesit ăserviciiămedicale,ămedicamente,ăîngrijiriălaă
domiciliuă şiă dispozitiveă medicale,ă cuă excep iaă celoră dină pachetulă minimă deă serviciiă
medicale,ă caă urmareă aă interog riiă aplica ieiămen ionateă laă alin.ă (1),ă apareă neasigurat ,ă
aceasta va face dovada calit iiădeăasiguratăcuăadeverin aădeăasigurat.ăPentruăob inereaă



adeverin eiă deă asigurată persoanaă seă adreseaz ă caseiă deă asigur riă deă s n tateă laă careă
aceastaă esteă luat ă înă eviden ,ă prezentândă documenteleă necesareă dovediriiă calit iiă deă
asigurat. 
    ART. 12 
    (1)ăDovadaăcalit iiădeăasiguratăseărealizeaz ăprinămodalitateaăelectronic ădeăverificareă
aăcalit iiădeăasiguratăînăsistemulădeăasigur riăsocialeădeăs n tate,ăiarăînăsitua iaăînăcare,ăînă
urmaă interog rii,ă persoanaă nuă apareă înă aplica iaă men ionat ă laă art. 11 alin. (1), se 
realizeaz ă printr-un document justificativ - adeverin ,ă potrivită modeluluiă prev zută înă
anexa nr. 1 careăfaceăparteă integrant ădinăprezenteleănormeămetodologice,ăeliberat ădeă
casaă deă asigur riă deă s n tateă înă aă c reiă eviden ă seă afl ă persoana,ă potrivită fiec reiă
categoriiădeăpersoane,ăpeăbazaăurm toarelorădocumente: 
    a)ă pentruă copiiiă înă vârst ă deă pân ă laă 18ă ani,ă cuă actă deă identitateă sauă certificată deă
naştere,ădup ăcaz,ăvalabilălaădataăsolicit rii; 
    b) pentru tinerii cu vârsta cuprins ă întreă18ăşiă26ădeăani:ăactădeă identitateăvalabilă laă
dataă solicit rii,ă declara ieă peă propriaă r spundereă dină careă s ă rezulteă c ă nuă realizeaz ă
venituriădinămunc ăsauăalteăvenituriăimpozabileăşiăunădocumentăvalabilădinăcareăs ărezulteă
c ăauăcalitateaădeăelevăsauăstudentăavizatădeăinstitu iaădeăînv mânt; 
    c) studentul-doctorandă careă desf şoar ă activit iă didactice,ă potrivită contractuluiă deă
studii de doctorat, în limita a 4 - 6ă oreă conven ionaleă didacticeă peă s pt mân :ă actă deă
identitate valabil la data solicit rii,ăcontractulăînăbazaăc ruiaădesf şoar ăactivit iădidacticeă
în limita a 4 - 6ăore,ădeclara ieăpeăpropriaăr spundereădinăcareăs ărezulteăc ănuărealizeaz ă
venituriă dină munc ă sauă alteă venituriă impozabile,ă adeverin ă eliberat ă deă institu iaă deă
înv mântăsuperiorădinăcareăs ărezulteăc ăareăcalitateaădeăstudent-doctorand; 
    d)ăpentruătineriiăcuăvârstaădeăpân ălaă26ădeăani,ăcareăprovinădinăsistemulădeăprotec ieăaă
copilului:ăactădeă identitateăvalabilă laădataăsolicit rii,ădocumentăcareăs ăatesteăc ăauăfost 
incluşiăîntr-unăsistemădeăprotec ieăaăcopilului,ădeclara ieăpeăpropriaăr spundereădinăcareăs ă
rezulteă c ă nuă realizeaz ă venituriă dină munc ,ă ună documentă eliberată deă prim riaă dină
localitateaădeădomiciliuăprinăcareăs ăatesteăc ănuăbeneficiaz ădeăajutorăsocialăînăcondi iileă
legii; 
    e)ăpentruăso ul,ăso iaăşiăp rin iiăafla iă înă între inereaăuneiăpersoaneăasigurate:ăactădeă
identitateă valabilă laă dataă solicit rii,ă documenteă careă s ă atesteă rela iaă deă rudenieă sauă
c s toriaăcuăpersoanaăasigurat ,ădeclara ieăpeăpropriaăr spundereădinăcareăs ărezulteăc ă
nuărealizeaz ăvenituriăproprii,ăprecumăşiăoădeclara ieăpeăpropriaăr spundereăaăpersoaneiă
asigurateăprinăcareăaceastaădeclar ăc ăareăînăîntre inereăpersoanaărespectiv ; 
    f) pentru beneficiarii Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi 
persoanelorăpersecutateădinămotiveăpoliticeădeădictaturaă instaurat ă cuă începereădeă laă6ă
martieă 1945,ă precumă şiă celoră deportateă înă str in tateă oriă constituiteă înă prizonieri,ă
republicat,ă cuă complet rileă ulterioare,ă aiă Ordonan eiă Guvernuluiă nr.ă 105/1999 privind 
acordareaă unoră drepturiă persoaneloră persecutateă deă c treă regimurileă instaurateă înă
Româniaăcuăîncepereădeălaă6ăseptembrieă1940ăpân ălaă6ămartieă1945ădinămotiveăetnice,ă
aprobat ă cuă modific riă şiă complet riă prină Legea nr. 189/2000,ă cuă modific rileă şiă
complet rileăulterioare,ăaiăLegii nr. 44/1994 privindăveteraniiădeăr zboi,ăprecumăşiăuneleă
drepturiăaleăinvalizilorăşiăv duvelorădeăr zboi,ărepublicat ,ăcuămodific rileăşiăcomplet rileă
ulterioare, ai Legii nr. 309/2002 privindă recunoaştereaă şiă acordareaă unoră drepturiă
persoaneloră careă auă efectuată stagiulă militară înă cadrulă Direc ieiă Generaleă aă Serviciuluiă
Muncii în perioada 1950 - 1961,ă cuă modific rileă şiă complet rileă ulterioare,ă precumă şiă
persoaneleăprev zuteălaăart. 3 alin.ă(1)ălit.ăb)ăpct.ă1ădinăLegeaărecunoştin eiăfa ădeăeroii-
martiriăşiălupt toriiăcareăauăcontribuitălaăvictoriaăRevolu ieiăromâneădinădecembrieă1989,ă
precumă şiă fa ă deă persoaneleă careă şi-auă jertfită via aă sauă auă avută deă suferită înă urmaă
revolteiămuncitoreşti anticomunisteă deă laă Braşovă dină noiembrieă 1987ă nr.ă 341/2004,ă cuă
modific rileă şiă complet rileă ulterioare:ă actă deă identitateă valabilă laă dataă solicit rii,ă
documenteădoveditoareăc ăseăîncadreaz ăînăunaădintreăcategoriileădeăbeneficiariăaiăacestoră
legi, declara ieă peă propriaă r spundereă dină careă s ă rezulteă c ă nuă realizeaz ă venituriă
impozabile,ăalteleădecâtăceleăprev zuteădeălegileăspeciale; 
    g)ăpentruăpersoaneleăcuăhandicap:ăactădeăidentitateăvalabilălaădataăsolicit rii,ăcertificată
de încadrare într-un grad de handicap,ă declara ieă peă propriaă r spundereă dină careă s ă



rezulteă c ă nuă realizeaz ă venituriă dină munc ,ă pensieă sauă alteă surse,ă înă afaraă celoră
prev zuteădeălegeaăprinăcareăliăs-aăstabilităaceast ăcalitate; 
    h)ăpentruăbolnaviiăcuăafec iuniăincluseăînăprogrameleăna ionaleădeăs n tateăstabiliteădeă
MinisterulăS n t ii,ăpân ălaăvindecareaărespectiveiăafec iuni:ăactădeăidentitateăvalabilă laă
dataă solicit rii,ă adeverin ă medical ă eliberat ă deă mediculă curantă sauă deă mediculă
coordonatoră ală programuluiă deă s n tate,ă declara ieă peă propriaă r spundereă dină careă s ă
rezulteăc ănuărealizeaz ăvenituriădinămunc ,ăpensieăsauădinăalteăresurse; 
    i)ă pentruă femeileă îns rcinateă sauă l uze:ă actă deă identitateă valabilă laă dataă solicit rii,ă
adeverin ămedical ,ăcertificatădeănaştereăalăcopilului - pentruăl uze,ăprecumăşiădeclara ieă
peă propriaă r spundereă dină careă s ă rezulteă c ă nuă realizeaz ă venituriă sauă documenteă
justificativeăc ărealizeaz ăvenituriălunareăsubăsalariulădeăbaz ăminimăbrutăpeă ar ; 
    j)ă pentruă persoaneleă careă seă afl ă înă concediuă pentruă creştereaă copiluluiă pân ă laă
împlinireaăvârsteiădeă2ăaniăşi,ăînăcazulăcopiluluiăcuăhandicap,ăpân ălaăîmplinireaădeăc treă
copilăaăvârsteiădeă3ăaniăsauăseăafl ăînăconcediuăşiăindemniza ieăpentruăcreştereaăcopiluluiă
cuăhandicapăcuăvârstaăcuprins ăîntreă3ăşiă7ăani:ăactulădeăidentitateăvalabilălaădataăsolicit riiă
şiădeciziaăemis ădeădirec iileăjude eneădeămunc ,ăfamilieăşiăegalitateădeăşanse,ărespectivă
deăDirec iaădeăMunc ,ăFamilieăşiăEgalitateădeăŞanseăaăMunicipiuluiăBucureşti; 
    k) pentru persoaneleă careă beneficiaz ă deă indemniza ieă deă şomaj,ă venită lunară deă
completareăsauăpl iăcompensatoriiădinăbugetulăasigur rilorădeăşomaj:ăactulădeăidentitateă
valabilă laădataăsolicit rii,ădeciziaă şi/sauăadeverin aăeliberate/eliberat ădeă institu iileă careă
administreaz ă bugetulă asigur riloră pentruă şomajă sauă cuponulă mandatuluiă poştală deă
achitareă aă drepturilor,ă talonulă deă plat ă prină contă deschisă laă oă unitateă bancar ă dină lunaă
anterioar ; 
    l) pentru persoanele care sunt returnate sau expulzate ori sunt victime ale traficului de 
persoaneă şiă seă afl ă înă timpulă proceduriloră necesareă stabiliriiă identit ii:ă adeverin aă
eliberat ădeăinstitu iileădinăsubordineaăMinisteruluiăAfacerilorăInterne,ădinăcareăs ărezulteă
c ăseăafl ăînăaceast ăsitua ie; 
    m) pentru persoanele care fac parte dintr-o familie care are dreptul la ajutor social, 
potrivit Legii nr. 416/2001 privindăvenitulăminimăgarantat,ăcuămodific rileăşiăcomplet rileă
ulterioare:ăactulădeăidentitateăvalabilă laădataăsolicit rii,ădeclara iaăpeăpropriaăr spundereă
din care s ărezulteăc ănuărealizeaz ăvenituriăimpozabileăşiăadeverin aăeliberat ădeăprim riaă
localit iiă deă domiciliu,ă dină careă s ă rezulteă c ă acesteaă seă încadreaz ă înă categoriaă
persoanelorăcareăauădreptulălaăajutorăsocial,ăînăcondi iileălegii; 
    n) pentru persoanele care au calitatea de pensionari: actul de identitate valabil la data 
solicit rii,ăcuponulămandatuluiăpoştalădeăachitareăaădrepturilor,ătalonulădeăplat ăprinăcontă
curentă personală deschisă laă oă unitateă bancar ,ă dină lunaă anterioar ,ă sau decizia de 
pensionare,ădup ăcaz,ăpentruăsitua iaăînăcareănuăs-a realizat plata pensiei, decizia asupra 
capacit iiădeămunc ,ăprecumăşiădeclara iaăpeăpropriaăr spundereădinăcareăs ărezulteăc ă
nuărealizeaz ăvenituriăimpozabile,ăalteleădecâtăceleărealizateădin pensii. În cazul pierderii 
acestorădocumenteăsauăpân ă laădobândireaă lor,ăcalitateaădeăpensionarăpoateăfiădovedit ă
cuăoăadeverin ăeliberat ădeăinstitu iaăpl titoareăaăpensiei; 
    o)ăpentruăpersoaneleăcareăseăafl ăînăexecutareaăm surilorăprev zuteălaăart. 109, 110, 
124 şiă125 dină Legeaănr.ă 286/2009ăprivindăCodulă penal,ă cuămodific rileă şiă complet rileă
ulterioare,ăşiăpentruăpersoaneleăcareăseăafl ăînăperioadaădeăamânareăsauădeăîntrerupereăaă
execut riiăpedepseiăprivativeădeă libertate:ăadeverin aăemis ădeă institu iaă respectiv ă sauă
deăinstitu iaăînăgrijaăc reiaăseăafl ăpersoana; 
    p) pentru personalul monahal al cultelor recunoscute: actul de identitate valabil la 
dataă solicit rii,ă declara iaă peă propriaă r spundereă dină careă s ă rezulteă c ă nuă realizeaz ă
venituriăimpozabileăşiăadeverin aăeliberat ădeăunit ileădeăcult; 
    q)ăpentruăpersoaneleăasigurateăcareărealizeaz ăvenituriădinăsalariiăsauăaăcelorăasimilateă
acestora,ă careă suntă supuseă impozituluiă peă venit,ă aşaă cumă suntă definiteă înă Codul fiscal: 
actul de identitateă valabilă laă dataă solicit riiă şiă adeverin aă deă salariată eliberat ă deă
angajator,ă ală c reiămodelă esteă prev zută înă anexa nr. 2 careă faceă parteă integrant ă dină
prezentele norme metodologice; 
    r) pentru persoanele fizice cu venituri impozabile: actul de identitate valabil la data 
solicit riiăşiădocumentulăjustificativăc ăaăînceputăplataăcontribu ieiăînăcondi iileălegii; 



    s)ăpentruăcet eniiăstr iniăprev zu iălaăart. 2 alin.ă(1)ălit.ăb),ăc),ăd)ăşiăe):ădocumentulădeă
identitateă valabilă laă dataă solicit riiă (carteă deă identitate,ă paşaport,ă permisulă deă şedere),ă
precumăşiăoriceăaltădocumentăjustificativăc ăaăînceputăplataăcontribu ieiăînăcondi iileălegii; 
    ş)ă pentruă persoaneleă careă nuă realizeaz ă venituri:ă actulă deă identitateă valabilă laă dataă
solicit rii,ă precumă şiă dovadaă pl iiă contribu ieiă peă ultimeleă 6ă luniă şiă lunaă curent ,ă înă
condi iileălegii. 
    (2)ăAsiguratulăareăobliga iaăs ăanun eăînătermenădeă15ăzileămediculădeăfamilieăşiăcasaă
deă asigur riă asupraămodific riloră dateloră deă identitateă sauă aămodific riloră referitoare la 
încadrarea lor într-oăanumit ăcategorieădeăasigura i. 
    (3)ă Înăcondi iileă înăcareăpersoaneleăbeneficiareăaleădocumentuluiăprev zută laăalin.ă(1)ă
nuămaiăîndeplinescăunaădintreăcondi iileăînăbazaăc roraăauăbeneficiatădeăasigurareaăsocial ă
de s n tateă f r ă plataă contribu ieiă sauă cuăplataă contribu ieiă dinăalteă surse,ă valabilitateaă
documentuluiăjustificativăînceteaz ădeădreptădeălaăaceaădat . 
    (4)ăPentruăpersoaneleăcareăseăafl ăînăincapacitateăsauăimposibilitateădeăaăseădeplasaălaă
casa de asigur ri,ă eliberareaă adeverin eloră seă faceă prină coresponden ,ă peă bazaă
documentelorăprev zuteălaăalin.ă(1)ălit.ăa)ă- ş),ăcomunicateădeăacesteăpersoaneăînăcopie. 
    (5)ă Caseleă deă asigur riă auă obliga iaă deă aă îndepliniă oriceă demersă legală potrivită
domeniului lor deă competen ,ă astfelă încâtă accesulă asigura iloră laă pachetulă deă serviciiă
medicaleă deă baz ă s ă nuă fieă împiedicată deă procesulă deă eliberareă aă adeverin eloră deă
asigurat. 
    (6)ă Procesulă deă eliberareă aă adeverin eloră careă atest ă calitateaă deă asigurată esteă ună
proces continuu. Pentru asigurarea accesului liber la pachetul de servicii medicale de 
baz ,ăpersoaneleăasigurateăînăsistemulădeăasigur riăsocialeădeăs n tateăpotăfaceădovadaă
calit iiădeăasiguratăprinăaccesareaădeăc treăfurnizoriiădeăserviciiămedicale,ămedicamente, 
îngrijiriă laă domiciliuă şiă dispozitiveă medicaleă afla iă înă rela iiă contractualeă cuă caseleă deă
asigur riăaăinstrumentuluiăelectronicăpusălaădispozi ieădeăCNASăsauăpeăbazaădocumenteloră
prev zuteălaăalin.ă(1). 
    (7)ă Caseleă deă asigur riă nuă potă solicita alteă documenteă decâtă celeă prev zuteă înă
prezentele norme metodologice. 
    ART. 13 
    (1)ăDocumentulăprev zutălaăart. 12 alin.ă(1)ăareăurm toareaăperioad ădeăvalabilitate: 
    a)ăpentruăpersoaneleăprev zuteălaăart. 12 alin.ă(1)ălit.ăa)ăadeverin aăesteăvalabil ăpân ă
la împlinirea vârstei de 18 ani; 
    b)ăpentruăpersoaneleăprev zuteă laăart. 12 alin.ă(1)ă lit.ăb)ăadeverin aăesteăvalabil ăpeă
durataă anuluiă şcolară sauă universitară şiă 3ă luniă deă laă dataă finaliz riiă acestuia,ă pân ă laă
împlinirea vârstei de 26 de ani; 
    c)ăpentruăpersoaneleăprev zuteă laăart. 12 alin.ă (1)ă lit.ă c)ăadeverin aăesteăvalabil ăpeă
durata anului universitar; 
    d)ăpentruăpersoaneleăprev zuteălaăart. 12 alin.ă(1)ălit.ăd)ăadeverin aăesteăvalabil ăpân ă
la împlinirea vârstei de 26 de ani; 
    e) pentruăpersoaneleăprev zuteălaăart. 12 alin.ă(1)ălit.ăf)ăşiăg)ăadeverin aăesteăvalabil ă
pân ă laă dataă specificat ă înă documentulă justificativă sauă pân ă laă închidereaă categorieiă
potrivităprotocoluluiăîncheiatăcuăinstitu iaălaăcareăfigureaz ; 
    f) pentru persoaneleă prev zuteă laă art. 12 alin.ă (1)ă lit.ă j),ă k),ă l),ă m),ă n),ă o)ă şiă p)ă
adeverin aă esteă valabil ă pân ă laă dataă specificat ă înă documentulă justificativă sauă pân ă laă
închidereaăcategorieiăînălunaădeăraportare,ăefectuat ădeăinstitu iaăabilitat ăcuăraportarea; 
    g)ă pentruă persoaneleă prev zuteă laă art. 12 alin.ă (1)ă lit.ă e),ă h)ă şiă i)ă adeverin aă esteă
valabil ă3ăluniădeălaădataăemiterii; 
    h)ă pentruă persoaneleă prev zuteă laă art. 12 alin.ă (1)ă lit.ă q),ă r)ă şiă s)ă adeverin aă esteă
valabil ă3ăluniădeălaădataăemiterii. 
    (2)ă Pentruă persoaneleă careă nuă realizeaz ă venituri,ă adeverin aă esteă eliberat ă înă
condi iileăart. 12 alin.ă(1)ălit.ăş)ăşiăareăvalabilitateăpeăîntreagaăperioad ăînăcareăs-aăpl tită
contribu ia,ăînăcondi iileălegii. 
    ART. 14 
    Furnizorii de servicii medicale,ă medicamente,ă îngrijiriă laă domiciliuă şiă dispozitiveă
medicale,ăafla iăînărela iiăcontractualeăcuăcaseleădeăasigur ri,ăacord ăserviciileădinăpachetulă
deă serviciiă medicaleă deă baz ă persoaneloră careă facă dovadaă calit iiă deă asigurată cuă



documenteleăprev zuteăla art. 11 şiăart. 12 alin.ă(1),ăpân ălaădataăimplement riiăcarduluiă
na ionalădeăasigur riăsocialeădeăs n tate. 
 
    CAPITOLUL IV 
    Dispozi iiăfinale 
 
    ART. 15 
    (1)ă Persoaneleă fiziceă şiă juridiceă careă auă calitateaă deă angajatori,ă entit ileă asimilateă
angajatoruluiăşiăpersoaneleăfizice,ădup ăcaz,ăauăobliga iaădeăaăcalcula,ădeăaăre ineăşiăviraă
contribu iaă laă termeneleă deă plat ă aă contribu ieiă stabiliteă înă conformitate cu prevederile 
Codului fiscal şiăobliga iaădepuneriiădeclara ieiăprivindăobliga iileădeăplat ăaăcontribu iiloră
sociale,ăimpozituluiăpeăvenităşiăeviden aănominal ăaăpersoanelorăasigurate. 
    (2)ăÎnăcazulăpl ilorăefectuateădeăpersoaneleăfizice,ăobliga iaălaăfondăseăconsider ăpl tit ă
laădataăînscris ăînădocumentulădeăplat ăeliberatădeăorganeleăfiscaleăaleăANAF. 
    (3)ăPentruăneachitareaălaătermenulădeăscaden ădeăc treăangajatoriiăşiăasigura iiăcareă
auă obliga iaă pl iiă contribu iei,ă aceştiaă datoreaz ă dup ă acestă termenă obliga iiă fiscaleă
accesorii,ăpotrivităprevederilorălegaleăînămaterieădeăcolectareăaăcrean elorăfiscale. 
    (4)ă Persoaneleă careă nuă potă faceă dovadaă pl iiă contribu ieiă beneficiaz ă numaiă deă
pachetulă minimală deă serviciiă medicaleă pân ă laă plataă contribu ieiă înă condi iileă legii.ă
Diminuareaăareălocădup ă3ăluniădeălaăultimaăplat ăaăcontribu ieiădatorateăfondului. 
    (5)ă Persoaneleă prev zuteă laă alin.ă (4)ă careă începă s ă pl teasc ă contribu iaă curent ă laă
fond au dreptul la pachetul de servicii medicale deă baz ă deă laă dataă începeriiă pl iiă
contribu iei,ă urmândă caă sumeleă restanteă s ă fieă recuperateădeăANAF,ă înă conformitateă cuă
Codulădeăprocedur ăfiscal . 
    (6)ă Înă situa iaă înă careă persoaneleă careă suntă asigurateă f r ă plataă contribu ieiă sauă cuă
plataăcontribu ieiădinăalteăsurseănuămaiăîndeplinescăcondi iileăpentruăaăfiăîncadrateăînăunaă
dintreă acesteă categorii,ă documentulă prev zută laă art. 12 alin.ă (1)ă îşiă înceteaz ă deă dreptă
valabilitatea,ă iară acesteă persoaneă beneficiaz ă numaiă deă pachetulă minimală deă serviciiă
medicaleăpân ălaăplataăcontribu ieiăînăcondi iileălegii. 
    ART. 16 
    (1)ăEviden aăasigura iloră laănivelulă caselorădeăasigur riă seă realizeaz ăpeăbazaăcoduluiă
numerică personală sauă coduluiă unică deă identificareă dină sistemulă deă asigur riă socialeă deă
s n tate,ăprin Sistemul informatic unic integrat. 
    (2)ăPrinăexcep ieădeălaăprevederileăalin.ă(1),ăpersoanelorăstr ineăc roraănuăliăs-a atribuit 
codulă numerică personală deă c treă organeleă deă specialitateă aleă Ministeruluiă Afaceriloră
Interne, dar care trebuie luate în eviden ădeăc treăcaseleădeăasigur ri,ă liăseăatribuieăînă
acestăsensăunănum răunicădeăidentificareăînăsistemulădeăasigur riăsocialeădeăs n tate. 
    (3)ă Pentruă categoriileă deă persoaneă prev zuteă laă alin.ă (2)ă adeverin aă deă asigurată seă
elibereaz ăpeăbazaănum ruluiăunicădeăidentificareăatribuităînăsistemulădeăasigur riăsocialeă
deăs n tate. 
    (4)ă Num rulă deă identificareă men ionată laă alin.ă (2)ă seă compuneă dup ă urm toareaă
formul : 
    a) cuprinde 13 caractere numerice; 
    b) primul caracter este 1, 2, 3 sau 4, în func ieă deă sexulă persoaneiă şiă deă secolă (1ă
pentruăpersoaneădeăsexămasculinăn scuteăînainteădeăanulă2000,ă2ăpentruăpersoaneădeăsexă
femininăn scuteăînainteădeăanulă2000,ă3ăpentruăpersoaneădeăsexămasculinăn scuteădup ă
anul 2000, 4 pentru persoane de sex feminin n scuteădup ăanulă2000); 
    c)ăurm toareleădou ăcaractereăreprezint ăultimeleădou ăcifreăaleăanuluiădeănaştere; 
    d)ăurm toareleădou ăcaractereăreprezint ălunaănaşterii; 
    e)ăurm toareleădou ăcaractereăreprezint ăziuaănaşterii; 
    f)ăurm toareleădou ăcaractereăreprezint ănum rulădeăidentificareăalăcaseiădeăasigur ri; 
    g)ăurm toareleă3ăcaractereăreprezint ănum rulădeăeviden ăalăpersoanei; 
    h)ăultimaăcifr ăreprezint ăcifraădeăcontrol. 
    Num rulădeăidentificareăalăcaseiădeăasigur ri: 
 _________________________ 
|Codulăăăă|ăăăăăJude ulăăă| 
|jude ului|ăăăăăăăăăăăăăăă| 



|_________|_______________| 
|    53   | Alba          | 
|_________|_______________| 
|    54   | Arad          | 
|_________|_______________| 
|ăăăă55ăăă|ăArgeşăăăăăăăăă| 
|_________|_______________| 
|ăăăă56ăăă|ăBac uăăăăăăăăă| 
|_________|_______________| 
|    57   | Bihor         | 
|_________|_______________| 
|ăăăă58ăăă|ăBistri aăăăăăă| 
|_________|_______________| 
|ăăăă59ăăă|ăBotoşaniăăăăăă| 
|_________|_______________| 
|    60ăăă|ăBraşovăăăăăăăă| 
|_________|_______________| 
|ăăăă62ăăă|ăBr ilaăăăăăăăă| 
|_________|_______________| 
|ăăăă63ăăă|ăBuz uăăăăăăăăă| 
|_________|_______________| 
|ăăăă64ăăă|ăCaraş-Severin | 
|_________|_______________| 
|    65   | Cluj          | 
|_________|_______________| 
|ăăăă66ăăă|ăConstan aăăăăă| 
|_________|_______________| 
|    67   | Covasna       | 
|_________|_______________| 
|ăăăă68ăăă|ăDâmbovi aăăăăă| 
|_________|_______________| 
|    69   | Dolj          | 
|_________|_______________| 
|    70   | Gala iăăăăăăăă| 
|_________|_______________| 
|    71   | Gorj          | 
|_________|_______________| 
|    72   | Harghita      | 
|_________|_______________| 
|    73   | Hunedoara     | 
|_________|_______________| 
|ăăăă74ăăă|ăIalomi aăăăăăă| 
|_________|_______________| 
|ăăăă75ăăă|ăIaşiăăăăăăăăăă| 
|_________|_______________| 
|    76   | Giurgiu       | 
|_________|_______________| 
|ăăăă77ăăă|ăMaramureşăăăăă| 
|_________|_______________| 
|ăăăă78ăăă|ăMehedin iăăăăă| 
|_________|_______________| 
|ăăăă79ăăă|ăMureşăăă      | 
|_________|_______________| 
|ăăăă81ăăă|ăNeam ăăăăăăăăă| 
|_________|_______________| 
|    82   | Olt           | 
|_________|_______________| 



|    83   | Prahova       | 
|_________|_______________| 
|    84   | Satu Mare     | 
|_________|_______________| 
|ăăăă85ăăă|ăS lajăăăăăăăăă| 
|_________|_______________| 
|    86   | Sibiu         | 
|_________|_______________| 
|    87   | Suceava       | 
|_________|_______________| 
|    88   | Teleorman     | 
|_________|_______________| 
|    89ăăă|ăTimişăăăăăăăăă| 
|_________|_______________| 
|    90   | Tulcea        | 
|_________|_______________| 
|    91   | Vaslui        | 
|_________|_______________| 
|    92   | Vâlcea        | 
|_________|_______________| 
|    93   | Vrancea       | 
|_________|_______________| 
|ăăăă94ăăă|ăC l raşiăăăăăă| 
|_________|_______________| 
|ăăăă95ăăă|ăBucureştiăăăăă| 
|_________|_______________| 
|    96   | Ilfov         | 
|_________|_______________| 
|    97   | CAS OPSNAJ    | 
|_________|_______________| 
 
    Exemplu: 
    Ună cet eană dină Republicaă Ungaria,ă b rbată şiă n scută laă 14ă maiă 1970,ă careă îşiă
desf şoar ăactivitateaă laăoă firm ădinăRomâniaăşiăcareănuăareădomiciliulăsauăreşedin aă înă
România,ă dară contribuieă laă fondă caă urmareă aă activit iiă desf şurate,ă trebuie luat în 
eviden ădeăCasaădeăAsigur riădeăS n tateăAradăşiăvaăaveaăunănum rădeă identificareă înă
sistemulădeăasigur riăsocialeădeăs n tateădup ăcumăurmeaz :ă1700514540011. 
 
    ANEXA 1 
    la normele metodologice 
 
    CASAăDEăASIGUR RIăDEăS N TATE 
    ............................. 
    Nr. de înregistrare ......... 
 
                             ADEVERIN ăDEăASIGURAT 
 
    Prină prezentaă seă certific ă c ă domnul/doamnaă .............................,ă CNP/CIDă
..................., act de identitate ..... seria .... nr. ........., eliberat de ....................... la 
data de ................., cu domiciliul în ...................................., str. ....................... nr. 
....,ă bl.ă ....,ă ap.ă ....,ă sectorul/jude ulă .......................,ă esteă asigurat( )ă în sistemul de 
asigur riăsocialeădeăs n tateădinăRomânia,ăpotrivităLegii nr. 95/2006 privind reforma în 
domeniulăs n t ii,ăcuămodific rileăşiăcomplet rileăulterioare,ăşiăbeneficiaz ădeăpachetulădeă
serviciiămedicaleădeăbaz . 
    Eventualele sume restante datorateă Fonduluiă na ională unică deă asigur riă socialeă deă
s n tateăseărecupereaz ădeăAgen iaăNa ional ădeăAdministrareăFiscal ă înăcondi iileă legii,ă
inclusivăaccesoriileăaplicateăasupraăcrean elorăfiscale. 



    Prezentaăadeverin ăareăoăperioad ădeăvalabilitate de ...... luni de la data emiterii. 
    Valabilitateaăprezenteiăadeverin eăînceteaz ădeădreptădeălaădataălaăcareăpersoanaămaiă
susă men ionat ă nuă maiă îndeplineşteă unaă dintreă condi iileă înă bazaă c roraă beneficiaă deă
asigurareaădeăs n tate. 
 
                         Preşedinteă- director general, 
                      ................................... 
 
    ANEXA 2 
    la normele metodologice 
 
    Denumirea angajatorului ........................................ 
    Codăfiscală(CUI/CNPăangajator/persoan ăfizic )ă................. 
    Nr.ădeăînregistrareălaăregistrulăcomer uluiă.................... 
 
                          Nr. de înregistrare ...... din data de ............. 
 
                                  ADEVERIN  
 
    Prinăprezentaăseăcertific ăfaptulăc ădomnul/doamnaă.......................,ăCNPă................,ă
act de identitate ...... seria ..... nr. ..............., eliberat de ...................... la data de 
.................., cu domiciliul în ..............................., str. ..................... nr. ..., bl. ..., 
ap.ă ...,ă sectorul/jude ulă ......................,ă areă calitateaă deă salariată începândă cuă dataă deă
.............ăşiăiăs-aăre inutăşiăviratălunarăcontribu iaăpentruăasigur rileăsocialeădeăs n tate,ă
potrivit Legii nr. 95/2006 privindă reformaă înă domeniulă s n t ii,ă cuă modific rileă şiă
complet rileăulterioare. 
    Persoanaămaiăsusămen ionat ăfigureaz ăînăeviden eleănoastreăcuăurm toriiăcoasigura iă
(so /so ie,ăp rin i,ăafla iăînăîntre inere): 
    1. Nume, prenume, ............................. CNP ...................... 
    2. Nume, prenume, ............................. CNP ...................... 
    3. Nume, prenume, ............................. CNP ...................... 
    Prezentaăadeverin ăareăoăperioad ădeăvalabilitateădeă3ăluniădeălaădataăemiterii. 
    Înăultimeleă12ăluniăpersoanaă........................ăaăbeneficiatădeăunănum rădeă.......ăzileă
deăconcediuămedicalăpentruăincapacitateătemporar ădeămunc . 
    Subăsanc iunileăaplicateăfapteiădeăfalsă înăacteăpublice,ădeclarăc ădateleădinăadeverin ă
suntăcorecteăşiăcomplete. 
 
                            Reprezentant legal, 
                            ................... 
 
                              --------------- 


