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NORME METODOLOGICE din 8 septembrie 2014  
pentru stabilirea documentelor justificative privin d dobândirea calit ăţii de 
asigurat 
EMITENT:     CASA NAŢIONALĂ  DE ASIGUR ĂRI DE S ĂNĂTATE  
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 685 din 19 septembrie 2014  
Data intrarii in vigoare : 19 septembrie 2014 
 
 
 
    CAP. I 
    Dispozi ţii generale 
 
    ART. 1 
    (1) Fondul na ţional unic de asigur ări sociale de s ănătate, denumit în 
continuare fondul, se constituie din contribu ţii ale persoanelor fizice şi 
juridice, subven ţii de la bugetul de stat, precum şi din dona ţii, sponsoriz ări, 
dobânzi, venituri ob ţinute din exploatarea patrimoniului Casei Na ţionale de 
Asigur ări de S ănătate, denumit ă în continuare CNAS, şi al caselor de asigur ări de 
sănătate jude ţene, respectiv a municipiului Bucure şti, precum şi al Casei 
Asigur ărilor de S ănătate a Ap ăr ării, Ordinii Publice, Siguran ţei Na ţionale şi 
Autorit ăţii Judec ătore şti, denumite în continuare case de asigur ări, precum şi 
din alte venituri, inclusiv sume din veniturile pro prii ale Ministerului 
Sănăt ăţii, în condi ţiile legii. 
    (2) Colectarea contribu ţiilor persoanelor juridice sau fizice care au 
calitatea de angajator, precum şi a contribu ţiilor datorate de persoanele fizice 
obligate s ă se asigure în condi ţiile legii se face de c ătre Ministerul Finan ţelor 
Publice, prin Agen ţia Na ţional ă de Administrare Fiscal ă, denumit ă în continuare 
ANAF, şi organele fiscale subordonate acesteia, în contul unic deschis pe seama 
CNAS, cu respectarea dispozi ţiilor Ordonan ţei Guvernului nr. 92/2003  privind 
Codul de procedur ă fiscal ă, republicat ă, cu modific ările şi complet ările 
ulterioare, denumit în continuare Codul de procedur ă fiscal ă, în condi ţiile 
legii, 
    (3) Competen ţa de administrare a contribu ţiilor sociale obligatorii datorate 
de persoanele fizice prev ăzute la cap. II şi III din titlul IX^2 al Legii nr. 
571/2003  privind Codul fiscal, cu modific ările şi complet ările ulterioare, 
denumit ă în continuare Codul fiscal, revine ANAF, potrivit Codului fiscal. Prin 
administrarea contribu ţiilor se în ţelege ansamblul activit ăţilor desf ăşurate de 
organele fiscale în leg ătur ă cu: înregistrarea fiscal ă, declararea, stabilirea, 
verificarea şi colectarea contribu ţiilor, precum şi solu ţionarea contesta ţiilor 
împotriva actelor administrative fiscale, în condi ţiile legii. 
    (4) Documentele prin care se atest ă calitatea de asigurat în sistemul de 
asigur ări sociale de s ănătate din România sunt, dup ă caz, adeverin ţa de asigurat 
eliberat ă prin grija casei de asigur ări în eviden ţa c ăreia este înscris 
asiguratul sau documentul rezultat prin accesarea d e c ătre furnizorii afla ţi în 
rela ţii contractuale cu casele de asigur ări a instrumentului electronic pus la 
dispozi ţie de CNAS, constituit în baza Registrului unic de eviden ţă al 
asigura ţilor. 
    (5) Dovada calit ăţii de asigurat se face prin documentele prev ăzute la alin. 
(4), reprezentând o m ăsur ă tranzitorie pân ă la înlocuirea cu cardul na ţional de 
asigur ări sociale de s ănătate. 
    (6) Datele necesare pentru stabilirea calit ăţii de asigurat vor fi transmise 
în mod gratuit caselor de asigur ări de c ătre autorit ăţile, institu ţiile publice 
şi alte institu ţii, pe baz ă de protocol, cu respectarea Legii nr. 677/2001  pentru 
protec ţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu  caracter personal şi 
libera circula ţie a acestor date, cu modific ările şi complet ările ulterioare, şi 
a Legii nr. 506/2004  privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi 
protec ţia vie ţii private în sectorul comunica ţiilor electronice, cu modific ările 
şi complet ările ulterioare. 
    ART. 2 
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    (1) În cadrul sistemului de asigur ări sociale de s ănătate din România, 
potrivit Legii nr. 95/2006  privind reforma în domeniul s ănăt ăţii, cu modific ările 
şi complet ările ulterioare, Codului fiscal şi prezentelor norme metodologice, 
sunt asigura ţi: 
    a) to ţi cet ăţenii români cu domiciliul în ţar ă şi care fac dovada pl ăţii 
contribu ţiei la fond, în condi ţiile legii; 
    b) cet ăţenii str ăini şi apatrizii care au solicitat şi au ob ţinut prelungirea 
dreptului de şedere temporar ă ori au domiciliul în România şi care fac dovada 
pl ăţii contribu ţiei la fond, în condi ţiile legii; 
    c) cet ăţenii statelor membre ale Uniunii Europene, Spa ţiului Economic 
European şi Confedera ţiei Elve ţiene care nu de ţin o asigurare încheiat ă pe 
teritoriul altui stat membru care produce efecte pe  teritoriul României, care au 
solicitat şi ob ţinut dreptul de reziden ţă în România, pentru o perioad ă de peste 
3 luni, şi care fac dovada pl ăţii contribu ţiei la fond, în condi ţiile legii; 
    d) persoanele din statele membre ale Uniunii Eu ropene, Spa ţiului Economic 
European şi Confedera ţiei Elve ţiene care îndeplinesc condi ţiile de lucr ător 
frontalier, şi anume desf ăşoar ă o activitate salariat ă sau independent ă în 
România şi care rezid ă în alt stat membru în care se întorc de regul ă zilnic sau 
cel pu ţin o dat ă pe s ăpt ămână şi care fac dovada pl ăţii contribu ţiei la fond, în 
condi ţiile legii; 
    e) pensionarii din sistemul public de pensii ca re nu mai au domiciliul în 
România şi care î şi stabilesc re şedin ţa pe teritoriul unui stat membru al Uniunii 
Europene, al unui stat apar ţinând Spa ţiului Economic European sau al 
Confedera ţiei Elve ţiene, respectiv domiciliul pe teritoriul unui stat cu care 
România aplic ă un acord bilateral de securitate social ă cu prevederi pentru 
asigurarea de boal ă-maternitate şi fac dovada pl ăţii contribu ţiei la fond, în 
condi ţiile legii. 
    (2) Calitatea de asigurat şi drepturile de asigurare înceteaz ă: 
    a) pentru persoanele prev ăzute la alin. (1) lit. a), odat ă cu pierderea 
dreptului de domiciliu în România, precum şi în condi ţiile art. 258 alin. (2) din 
Legea nr. 95/2006 , cu modific ările şi complet ările ulterioare; 
    b) pentru persoanele prev ăzute la alin. (1) lit. b), odat ă cu pierderea 
dreptului de şedere în România, precum şi în condi ţiile art. 258 alin. (2) din 
Legea nr. 95/2006 , cu modific ările şi complet ările ulterioare; 
    c) pentru persoanele prev ăzute la alin. (1) lit. c), odat ă cu pierderea 
dreptului de reziden ţă în România, pentru o perioad ă de peste 3 luni, precum şi 
în condi ţiile art. 258 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 , cu modific ările şi 
complet ările ulterioare; 
    d) pentru persoanele prev ăzute la alin. (1) lit. d), odat ă cu pierderea 
calit ăţii de lucr ător frontalier, precum şi în condi ţiile art. 258 alin. (2) din 
Legea nr. 95/2006 , cu modific ările şi complet ările ulterioare; 
    e) pentru persoanele prev ăzute la alin. (1) lit. e), de la data la care 
pensionarilor sistemului public de pensii din Român ia nu li se mai re ţine 
contribu ţia la fond, calculat ă asupra veniturilor din pensia cuvenit ă în acest 
sistem. 
    (3) Drepturile de asigurare înceteaz ă dup ă 3 luni de la ultima plat ă a 
contribu ţiei la fond, în condi ţiile legii şi ale prezentelor norme metodologice. 
    (4) Asigura ţii au dreptul la pachetul de baz ă de la data începerii pl ăţii 
contribu ţiei la fond, urmând ca sumele restante s ă fie recuperate de ANAF, în 
condi ţiile legii, inclusiv obliga ţii fiscale accesorii datorate pentru crean ţele 
fiscale. 
    (5) Persoanele asigurate din statele cu care Ro mânia a încheiat documente 
interna ţionale cu prevederi în domeniul s ănăt ăţii beneficiaz ă de servicii 
medicale şi alte presta ţii acordate pe teritoriul României, în condi ţiile 
prev ăzute de respectivele documente interna ţionale. 
 
    CAP. II 
    Contribu ţia de asigur ări sociale de s ănătate 
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    ART. 3 
    Angajatorii şi entit ăţile asimilate angajatorului au obliga ţia s ă calculeze, 
să re ţin ă şi s ă vireze contribu ţia de asigur ări sociale de s ănătate la termenele 
şi în condi ţiile Codului fiscal. 
    ART. 4 
    Contribu ţia persoanelor asigurate se stabile şte sub forma unei cote prev ăzute 
de lege, aplicat ă asupra veniturilor prev ăzute în Codul fiscal, la termenele şi 
în condi ţiile Codului fiscal, cu excep ţia persoanelor prev ăzute la art. 213 alin. 
(1) din Legea nr. 95/2006 , cu modific ările şi complet ările ulterioare. 
    ART. 5 
    (1) Persoanele asigurate în baza art. 213 alin.  (1) lit. b), respectiv so ţul, 
soţia şi p ărin ţii f ăr ă venituri proprii, aflate în între ţinerea unei persoane 
asigurate cu sau f ăr ă plata contribu ţiei, denumite în continuare coasigura ţi, î şi 
păstreaz ă calitatea de asigurat şi drepturile care decurg din aceasta numai în 
perioada în care persoana în a c ărei între ţinere se afl ă are calitatea de 
asigurat. 
    (2) Coasigura ţii nu pot avea la rândul lor coasigura ţi în baza art. 213 alin. 
(1) lit. b) din Legea nr. 95/2006 , cu modific ările şi complet ările ulterioare. 
    ART. 6 
    (1) Persoanele care nu realizeaz ă venituri şi nu se încadreaz ă în categoriile 
de persoane care beneficiaz ă de asigurarea de s ănătate f ăr ă plata contribu ţiei, 
pentru a dobândi calitatea de asigurat, au obliga ţia pl ăţii contribu ţiei 
individuale lunare de asigur ări sociale de s ănătate. 
    (2) Persoanele care au obliga ţia s ă se asigure, care nu pot dovedi plata 
contribu ţiei şi care nu se încadreaz ă în categoriile de persoane care beneficiaz ă 
de asigurarea de s ănătate f ăr ă plata contribu ţiei, pl ătesc contribu ţia lunar ă de 
asigur ări sociale de s ănătate calculat ă prin aplicarea cotei prev ăzute în Codul 
fiscal la salariul de baz ă minim brut pe ţar ă în vigoare la data pl ăţii. 
    (3) Persoanele prev ăzute la alin. (2) sunt obligate pentru a ob ţine calitatea 
de asigurat s ă achite contribu ţia legal ă pe ultimele 6 luni şi a lunii curente, 
calculat ă la salariul minim brut pe ţar ă în vigoare la data pl ăţii, calculându-se 
major ări de întârziere dac ă nu au realizat venituri impozabile pe perioada 
termenelor de prescrip ţie privind obliga ţiile fiscale. În situa ţiile în care 
persoanele prev ăzute la alin. (2) au realizat venituri impozabile p e perioada 
termenelor de prescrip ţie recuperarea sumelor restante cu titlul de contri buţie, 
precum şi accesoriile fiscale se realizeaz ă de ANAF, prin organele fiscale 
teritoriale, în condi ţiile legii. 
    (4) Plata contribu ţiei de asigur ări sociale de s ănătate pentru persoanele 
prev ăzute la alin. (1) se efectueaz ă lunar, la termenele şi în condi ţiile Codului 
fiscal. 
    ART. 7 
    Cet ăţenii str ăini care au ob ţinut permis de şedere în România au obliga ţia 
pl ăţii contribu ţiei asupra veniturilor impozabile realizate pe teri toriul 
României, în condi ţiile legii, cu respectarea termenului de prescrip ţie a 
contribu ţiei şi calculându-se accesorii fiscale. 
    ART. 8 
    (1) Str ăinii beneficiari ai unei forme de protec ţie potrivit Legii nr. 
122/2006  privind azilul în România, cu modific ările şi complet ările ulterioare, 
sunt obliga ţi, pentru a ob ţine calitatea de asigurat, s ă pl ăteasc ă contribu ţia de 
asigur ări sociale de s ănătate începând cu data ob ţinerii formei de protec ţie, în 
condi ţiile legii. 
    (2) În situa ţia în care nu realizeaz ă venituri impozabile, persoanele 
prev ăzute la alin. (1) pl ătesc contribu ţia lunar ă calculat ă la un salariu minim 
brut pe ţar ă în vigoare la data pl ăţii, în condi ţiile art. 6. 
    ART. 9 
    (1) Pentru lucr ătorii migran ţi care î şi p ăstreaz ă domiciliul sau re şedin ţa în 
România, contribu ţia lunar ă la fond se calculeaz ă la veniturile ob ţinute din 
contractele încheiate cu un angajator str ăin şi care se impoziteaz ă în România. 
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    (2) Prevederile alin. (1) nu se aplic ă în cazul lucr ătorilor migran ţi care 
î şi desf ăşoar ă activitatea în statele membre ale Uniunii Europene  sau în statele 
cu care România are încheiate acorduri de securitat e social ă şi care sunt 
asigura ţi în respectivele sisteme de securitate social ă. 
 
    CAP. III 
    Documente justificative privind dobândirea cali t ăţii de asigurat 
 
    ART. 10 
    Pân ă la implementarea cardului na ţional de asigur ări sociale de s ănătate 
documentele justificative privind dobândirea calit ăţi de asigurat sunt prev ăzute 
la art. 1 alin. (4). 
    ART. 11 
    (1) Modalitatea electronic ă de verificare a calit ăţii de asigurat se face 
prin introducerea de c ătre furnizorii de servicii medicale, medicamente, 
îngrijiri la domiciliu şi dispozitive medicale a codului numeric personal a l 
persoanei care necesit ă servicii medicale, medicamente şi dispozitive medicale în 
câmpul "CNP" din aplica ţia instalat ă pe site-ul CNAS la adresa 
http://www.cnas.ro/page/verificare-asigurat.html 
    (2) În cazul în care persoana care necesit ă servicii medicale, medicamente, 
îngrijiri la domiciliu şi dispozitive medicale, cu excep ţia celor din pachetul 
minim de servicii medicale, ca urmare a interog ării aplica ţiei men ţionate la 
alin. (1), apare neasigurat ă, aceasta va face dovada calit ăţii de asigurat cu 
adeverin ţa de asigurat. Pentru ob ţinerea adeverin ţei de asigurat persoana se 
adreseaz ă casei de asigur ări de s ănătate la care aceasta este luat ă în eviden ţă, 
prezentând documentele necesare dovedirii calit ăţii de asigurat. 
    ART. 12 
    (1) Dovada calit ăţii de asigurat se realizeaz ă prin modalitatea electronic ă 
de verificare a calit ăţii de asigurat în sistemul de asigur ări sociale de 
sănătate, iar în situa ţia în care, în urma interog ării, persoana nu apare în 
aplica ţia men ţionat ă la art. 11 alin. (1), se realizeaz ă printr-un document 
justificativ - adeverin ţă, potrivit modelului prev ăzut în anexa nr. 1 care face 
parte integrant ă din prezentele norme metodologice, eliberat ă de casa de 
asigur ări de s ănătate în a c ărei eviden ţă se afl ă persoana, potrivit fiec ărei 
categorii de persoane, pe baza urm ătoarelor documente: 
    a) pentru copiii în vârst ă de pân ă la 18 ani, cu act de identitate sau 
certificat de na ştere, dup ă caz, valabil la data solicit ării; 
    b) pentru tinerii cu vârsta cuprins ă între 18 şi 26 de ani: act de identitate 
valabil la data solicit ării, declara ţie pe propria r ăspundere din care s ă rezulte 
că nu realizeaz ă venituri din munc ă sau alte venituri impozabile şi un document 
valabil din care s ă rezulte c ă au calitatea de elev sau student avizat de 
institu ţia de înv ăţământ; 
    c) studentul-doctorand care desf ăşur ă activit ăţi didactice, potrivit 
contractului de studii de doctorat, în limita a 4-6  ore conven ţionale didactice 
pe s ăpt ămână: act de identitate valabil la data solicit ării, contractul în baza 
căruia desf ăşoar ă activit ăţi didactice în limita a 4-6 ore, declara ţie pe propria 
r ăspundere din care s ă rezulte c ă nu realizeaz ă venituri din munc ă sau alte 
venituri impozabile, adeverin ţă eliberat ă de institu ţia de înv ăţământ superior 
din care s ă rezulte c ă are calitatea de student-doctorand; 
    d) pentru tinerii cu vârsta de pân ă la 26 de ani, care provin din sistemul de 
protec ţie a copilului: act de identitate valabil la data s olicit ării, document 
care s ă ateste c ă au fost inclu şi într-un sistem de protec ţie a copilului, 
declara ţie pe propria r ăspundere din care s ă rezulte c ă nu realizeaz ă venituri 
din munc ă, un document eliberat de prim ăria din localitatea de domiciliu prin 
care s ă ateste c ă nu beneficiaz ă de ajutor social în condi ţiile legii; 
    e) pentru so ţul, so ţia şi p ărin ţii afla ţi în între ţinerea unei persoane 
asigurate: act de identitate valabil la data solici t ării, documente care s ă 
ateste rela ţia de rudenie sau c ăsătoria cu persoana asigurat ă, declara ţie pe 
propria r ăspundere din care s ă rezulte c ă nu realizeaz ă venituri proprii, precum 
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şi o declara ţie pe propria r ăspundere a persoanei asigurate prin care aceasta 
declar ă c ă are în între ţinere persoana respectiv ă; 
    f) pentru beneficiarii Decretului-lege nr. 118/ 1990  privind acordarea unor 
drepturi persoanelor persecutate din motive politic e de dictatura instaurat ă cu 
începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în str ăin ătate ori 
constituite în prizonieri, republicat, cu complet ările ulterioare, ai Ordonan ţei 
Guvernului nr. 105/1999  privind acordarea unor drepturi persoanelor persec utate 
de c ătre regimurile instaurate în România cu începere de  la 6 septembrie 1940 
până la 6 martie 1945 din motive etnice, aprobat ă cu modific ări şi complet ări 
prin Legea nr. 189/2000 , cu modific ările şi complet ările ulterioare, ai Legii nr. 
44/1994  privind veteranii de r ăzboi, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi 
văduvelor de r ăzboi, republicat ă, cu modific ările şi complet ările ulterioare, ai 
Legii nr. 309/2002  privind recunoa şterea şi acordarea unor drepturi persoanelor 
care au efectuat stagiul militar în cadrul Direc ţiei Generale a Serviciului 
Muncii în perioada 1950-1961, cu modific ările şi complet ările ulterioare, precum 
şi persoanele prev ăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) pct. 1 din Legea 
recuno ştin ţei fa ţă de eroii-martiri şi lupt ătorii care au contribuit la victoria 
Revolu ţiei române din decembrie 1989, precum şi fa ţă de persoanele care şi-au 
jertfit via ţa sau au avut de suferit în urma revoltei muncitore şti anticomuniste 
de la Bra şov din noiembrie 1987 nr. 341/2004 , cu modific ările şi complet ările 
ulterioare: act de identitate valabil la data solic it ării, documente doveditoare 
că se încadreaz ă în una dintre categoriile de beneficiari ai acesto r legi, 
declara ţie pe propria r ăspundere din care s ă rezulte c ă nu realizeaz ă venituri 
impozabile, altele decât cele prev ăzute de legile speciale; 
    g) pentru persoanele cu handicap: act de identi tate valabil la data 
solicit ării, certificat de încadrare într-un grad de handic ap, declara ţie pe 
propria r ăspundere din care s ă rezulte c ă nu realizeaz ă venituri din munc ă, 
pensie sau alte surse, în afara celor prev ăzute de legea prin care li s-a 
stabilit aceast ă calitate; 
    h) pentru bolnavii cu afec ţiuni incluse în programele na ţionale de s ănătate 
stabilite de Ministerul S ănăt ăţii, pân ă la vindecarea respectivei afec ţiuni: act 
de identitate valabil la data solicit ării, adeverin ţă medical ă eliberat ă de 
medicul curant sau de medicul coordonator al progra mului de s ănătate, declara ţie 
pe propria r ăspundere din care s ă rezulte c ă nu realizeaz ă venituri din munc ă, 
pensie sau din alte resurse; 
    i) pentru femeile îns ărcinate sau l ăuze: act de identitate valabil la data 
solicit ării, adeverin ţă medical ă, certificat de na ştere al copilului - pentru 
l ăuze, precum şi declara ţie pe propria r ăspundere din care s ă rezulte c ă nu 
realizeaz ă venituri sau documente justificative c ă realizeaz ă venituri lunare sub 
salariul de baz ă minim brut pe ţar ă; 
    j) pentru persoanele care se afl ă în concediu pentru cre şterea copilului pân ă 
la împlinirea vârstei de 2 ani şi, în cazul copilului cu handicap, pân ă la 
împlinirea de c ătre copil a vârstei de 3 ani sau se afl ă în concediu şi 
indemniza ţie pentru cre şterea copilului cu handicap cu vârsta cuprins ă între 3 şi 
7 ani: actul de identitate valabil la data solicit ării şi decizia emis ă de 
direc ţiile jude ţene de munc ă, familie şi egalitate de şanse, respectiv de 
Direc ţia de Munc ă, Familie şi Egalitate de Şanse a Municipiului Bucure şti; 
    k) pentru persoanele care beneficiaz ă de indemniza ţie de şomaj, venit lunar 
de completare sau pl ăţi compensatorii din bugetul asigur ărilor de şomaj: actul de 
identitate valabil la data solicit ării, decizia şi/sau adeverin ţa 
eliberate/eliberat ă de institu ţiile care administreaz ă bugetul asigur ărilor 
pentru şomaj sau cuponul mandatului po ştal de achitare a drepturilor, talonul de 
plat ă prin cont deschis la o unitate bancar ă din luna anterioar ă; 
    l) pentru persoanele care sunt returnate sau ex pulzate ori sunt victime ale 
traficului de persoane şi se afl ă în timpul procedurilor necesare stabilirii 
identit ăţii: adeverin ţa eliberat ă de institu ţiile din subordinea Ministerului 
Afacerilor Interne, din care s ă rezulte c ă se afl ă în aceast ă situa ţie; 
    m) pentru persoanele care fac parte dintr-o fam ilie care are dreptul la 
ajutor social, potrivit Legii nr. 416/2001  privind venitul minim garantat, cu 
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modific ările şi complet ările ulterioare: actul de identitate valabil la dat a 
solicit ării, declara ţia pe propria r ăspundere din care s ă rezulte c ă nu 
realizeaz ă venituri impozabile şi adeverin ţa eliberat ă de prim ăria localit ăţii de 
domiciliu, din care s ă rezulte c ă acestea se încadreaz ă în categoria persoanelor 
care au dreptul la ajutor social, în condi ţiile legii; 
    n) pentru persoanele care au calitatea de pensi onari: actul de identitate 
valabil la data solicit ării, cuponul mandatului po ştal de achitare a drepturilor, 
talonul de plat ă prin cont curent personal deschis la o unitate ban car ă, din luna 
anterioar ă, sau decizia de pensionare, dup ă caz, pentru situa ţia în care nu s-a 
realizat plata pensiei, decizia asupra capacit ăţii de munc ă, precum şi declara ţia 
pe propria r ăspundere din care s ă rezulte c ă nu realizeaz ă venituri impozabile, 
altele decât cele realizate din pensii. În cazul pi erderii acestor documente sau 
până la dobândirea lor, calitatea de pensionar poate fi  dovedit ă cu o adeverin ţă 
eliberat ă de institu ţia pl ătitoare a pensiei; 
    o) pentru persoanele care se afl ă în executarea m ăsurilor prev ăzute la art. 
109, 110, 124 şi 125 din Legea nr. 286/2009  privind Codul penal, cu modific ările 
şi complet ările ulterioare, şi pentru persoanele care se afl ă în perioada de 
amânare sau de întrerupere a execut ării pedepsei privative de libertate: 
adeverin ţa emis ă de institu ţia respectiv ă sau de institu ţia în grija c ăreia se 
afl ă persoana; 
    p) pentru personalul monahal al cultelor recuno scute: actul de identitate 
valabil la data solicit ării, declara ţia pe propria r ăspundere din care s ă rezulte 
că nu realizeaz ă venituri impozabile şi adeverin ţa eliberat ă de unit ăţile de 
cult; 
    q) pentru persoanele asigurate care realizeaz ă venituri din salarii sau a 
celor asimilate acestora, care sunt supuse impozitu lui pe venit, a şa cum sunt 
definite în Codul fiscal: actul de identitate valab il la data solicit ării şi 
adeverin ţa de salariat eliberat ă de angajator, al c ărei model este prev ăzut în 
anexa nr. 2 care face parte integrant ă din prezentele norme metodologice; 
    r) pentru persoanele fizice cu venituri impozab ile: actul de identitate 
valabil la data solicit ării şi documentul justificativ c ă a început plata 
contribu ţiei în condi ţiile legii; 
    s) pentru cet ăţenii str ăini prev ăzuţi la art. 2 alin. (1) lit. b), c), d) şi 
e): documentul de identitate valabil la data solici t ării (carte de identitate, 
paşaport, permisul de şedere), precum şi orice alt document justificativ c ă a 
început plata contribu ţiei în condi ţiile legii; 
    ş) pentru persoanele care nu realizeaz ă venituri: actul de identitate valabil 
la data solicit ării, precum şi dovada pl ăţii contribu ţiei pe ultimele 6 luni şi 
luna curent ă, în condi ţiile legii. 
    (2) Asiguratul are obliga ţia s ă anun ţe în termen de 15 zile medicul de 
familie şi casa de asigur ări asupra modific ărilor datelor de identitate sau a 
modific ărilor referitoare la încadrarea lor într-o anumit ă categorie de 
asigura ţi. 
    (3) În condi ţiile în care persoanele beneficiare ale documentulu i prev ăzut la 
alin. (1) nu mai îndeplinesc una dintre condi ţiile în baza c ărora au beneficiat 
de asigurarea social ă de s ănătate f ăr ă plata contribu ţiei sau cu plata 
contribu ţiei din alte surse, valabilitatea documentului just ificativ înceteaz ă de 
drept de la acea dat ă. 
    (4) Pentru persoanele care se afl ă în incapacitate sau imposibilitate de a se 
deplasa la casa de asigur ări, eliberarea adeverin ţelor se face prin 
coresponden ţă, pe baza documentelor prev ăzute la alin. (1) lit. a)- ş), comunicate 
de aceste persoane în copie. 
    (5) Casele de asigur ări au obliga ţia de a îndeplini orice demers legal 
potrivit domeniului lor de competen ţă, astfel încât accesul asigura ţilor la 
pachetul de servicii medicale de baz ă s ă nu fie împiedicat de procesul de 
eliberare a adeverin ţelor de asigurat. 
    (6) Procesul de eliberare a adeverin ţelor care atest ă calitatea de asigurat 
este un proces continuu. Pentru asigurarea accesulu i liber la pachetul de 
servicii medicale de baz ă, persoanele asigurate în sistemul de asigur ări sociale 
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de s ănătate pot face dovada calit ăţii de asigurat prin accesarea de c ătre 
furnizorii de servicii medicale, medicamente, îngri jiri la domiciliu şi 
dispozitive medicale afla ţi în rela ţii contractuale cu casele de asigur ări a 
instrumentului electronic pus la dispozi ţie de CNAS sau pe baza documentelor 
prev ăzute la alin. (1). 
    (7) Casele de asigur ări nu pot solicita alte documente decât cele prev ăzute 
în prezentele norme metodologice. 
    ART. 13 
    (1) Documentul prev ăzut la art. 12 alin. (1) are urm ătoarea perioad ă de 
valabilitate: 
    a) pentru persoanele prev ăzute la art. 12 alin. (1) lit. a) adeverin ţa este 
valabil ă pân ă la împlinirea vârstei de 18 ani; 
    b) pentru persoanele prev ăzute la art. 12 alin. (1) lit. b) adeverin ţa este 
valabil ă pe durata anului şcolar sau universitar şi 3 luni de la data finaliz ării 
acestuia, pân ă la împlinirea vârstei de 26 de ani; 
    c) pentru persoanele prev ăzute la art. 12 alin. (1) lit. c) adeverin ţa este 
valabil ă pe durata anului universitar; 
    d) pentru persoanele prev ăzute la art. 12 alin. (1) lit. d) adeverin ţa este 
valabil ă pân ă la împlinirea vârstei de 26 de ani; 
    e) pentru persoanele prev ăzute la art. 12 alin. (1) lit. f) şi g) adeverin ţa 
este valabil ă pân ă la data specificat ă în documentul justificativ sau pân ă la 
închiderea categoriei potrivit protocolului încheia t cu institu ţia la care 
figureaz ă; 
    f) pentru persoanele prev ăzute la art. 12 alin. (1) lit. j), k), l), m), n), 
o) şi p) adeverin ţa este valabil ă pân ă la data specificat ă în documentul 
justificativ sau pân ă la închiderea categoriei în luna de raportare, efe ctuat ă de 
institu ţia abilitat ă cu raportarea; 
    g) pentru persoanele prev ăzute la art. 12 alin. (1) lit. e), h) şi i) 
adeverin ţa este valabil ă 3 luni de la data emiterii; 
    h) pentru persoanele prev ăzute la art. 12 alin. (1) lit. q), r) şi s) 
adeverin ţa este valabil ă 3 luni de la data emiterii. 
    (2) Pentru persoanele care nu realizeaz ă venituri, adeverin ţa este eliberat ă 
în condi ţiile art. 12 alin. (1) lit. ş) şi are valabilitate pe întreaga perioad ă 
în care s-a pl ătit contribu ţia, în condi ţiile legii. 
    ART. 14 
    Furnizorii de servicii medicale, medicamente, î ngrijiri la domiciliu şi 
dispozitive medicale, afla ţi în rela ţii contractuale cu casele de asigur ări, 
acord ă serviciile din pachetul de servicii medicale de ba ză persoanelor care fac 
dovada calit ăţii de asigurat cu documentele prev ăzute la art. 11 şi art. 12 alin. 
(1), pân ă la data implement ării cardului na ţional de asigur ări sociale de 
sănătate. 
 
    CAP. IV 
    Dispozi ţii finale 
 
    ART. 15 
    (1) Persoanele fizice şi juridice care au calitatea de angajatori, entit ăţile 
asimilate angajatorului şi persoanele fizice, dup ă caz, au obliga ţia de a 
calcula, de a re ţine şi vira contribu ţia la termenele de plat ă a contribu ţiei 
stabilite în conformitate cu prevederile Codului fi scal şi obliga ţia depunerii 
declara ţiei privind obliga ţiile de plat ă a contribu ţiilor sociale, impozitului pe 
venit şi eviden ţa nominal ă a persoanelor asigurate. 
    (2) În cazul pl ăţilor efectuate de persoanele fizice, obliga ţia la fond se 
consider ă pl ătit ă la data înscris ă în documentul de plat ă eliberat de organele 
fiscale ale ANAF. 
    (3) Pentru neachitarea la termenul de scaden ţă de c ătre angajatorii şi 
asigura ţii care au obliga ţia pl ăţii contribu ţiei, ace ştia datoreaz ă dup ă acest 
termen obliga ţii fiscale accesorii, potrivit prevederilor legale în materie de 
colectare a crean ţelor fiscale. 
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    (4) Persoanele care nu pot face dovada pl ăţii contribu ţiei beneficiaz ă numai 
de pachetul minimal de servicii medicale pân ă la plata contribu ţiei în condi ţiile 
legii. Diminuarea are loc dup ă 3 luni de la ultima plat ă a contribu ţiei datorate 
fondului. 
    (5) Persoanele prev ăzute la alin. (4) care încep s ă pl ăteasc ă contribu ţia 
curent ă la fond au dreptul la pachetul de servicii medical e de baz ă de la data 
începerii pl ăţii contribu ţiei, urmând ca sumele restante s ă fie recuperate de 
ANAF, în conformitate cu Codul de procedur ă fiscal ă. 
    (6) În situa ţia în care persoanele care sunt asigurate f ăr ă plata 
contribu ţiei sau cu plata contribu ţiei din alte surse nu mai îndeplinesc 
condi ţiile pentru a fi încadrate în una dintre aceste cat egorii, documentul 
prev ăzut la art. 12 alin. (1) î şi înceteaz ă de drept valabilitatea, iar aceste 
persoane beneficiaz ă numai de pachetul minimal de servicii medicale pân ă la plata 
contribu ţiei în condi ţiile legii. 
    ART. 16 
    (1) Eviden ţa asigura ţilor la nivelul caselor de asigur ări se realizeaz ă pe 
baza codului numeric personal sau codului unic de i dentificare din sistemul de 
asigur ări sociale de s ănătate, prin Sistemul informatic unic integrat. 
    (2) Prin excep ţie de la prevederile alin. (1), persoanelor str ăine c ărora nu 
li s-a atribuit codul numeric personal de c ătre organele de specialitate ale 
Ministerului Afacerilor Interne, dar care trebuie l uate în eviden ţă de c ătre 
casele de asigur ări, li se atribuie în acest sens un num ăr unic de identificare 
în sistemul de asigur ări sociale de s ănătate. 
    (3) Pentru categoriile de persoane prev ăzute la alin. (2) adeverin ţa de 
asigurat se elibereaz ă pe baza num ărului unic de identificare atribuit în 
sistemul de asigur ări sociale de s ănătate. 
    (4) Num ărul de identificare men ţionat la alin. (2) se compune dup ă urm ătoarea 
formul ă: 
    a) cuprinde 13 caractere numerice; 
    b) primul caracter este 1, 2, 3 sau 4, în func ţie de sexul persoanei şi de 
secol (1 pentru persoane de sex masculin n ăscute înainte de anul 2000, 2 pentru 
persoane de sex feminin n ăscute înainte de anul 2000, 3 pentru persoane de se x 
masculin n ăscute dup ă anul 2000, 4 pentru persoane de sex feminin n ăscute dup ă 
anul 2000); 
    c) urm ătoarele dou ă caractere reprezint ă ultimele dou ă cifre ale anului de 
naştere; 
    d) urm ătoarele dou ă caractere reprezint ă luna na şterii; 
    e) urm ătoarele dou ă caractere reprezint ă ziua na şterii; 
    f) urm ătoarele dou ă caractere reprezint ă numărul de identificare al casei de 
asigur ări; 
    g) urm ătoarele 3 caractere reprezint ă numărul de eviden ţă al persoanei; 
    h) ultima cifr ă reprezint ă cifra de control. 
 
    Num ărul de identificare al casei de asigur ări: 
*T* 
┌───────────────┬─────────────────────┐ 
│Codul jude ţului │       Jude ţul       │ 
├───────────────┼─────────────────────┤ 
│53             │Alba                 │ 
├───────────────┼─────────────────────┤ 
│54             │Arad                 │ 
├───────────────┼─────────────────────┤ 
│55             │Arge ş                │ 
├───────────────┼─────────────────────┤ 
│56             │Bacău                │ 
├───────────────┼─────────────────────┤ 
│57             │Bihor                │ 
├───────────────┼─────────────────────┤ 
│58             │Bistri ţa             │ 
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├───────────────┼─────────────────────┤ 
│59             │Boto şani             │ 
├───────────────┼─────────────────────┤ 
│60             │Bra şov               │ 
├───────────────┼─────────────────────┤ 
│62             │Br ăila               │ 
├───────────────┼─────────────────────┤ 
│63             │Buzău                │ 
├───────────────┼─────────────────────┤ 
│64             │Cara ş-Severin        │ 
├───────────────┼─────────────────────┤ 
│65             │Cluj                 │ 
├───────────────┼─────────────────────┤ 
│66             │Constan ţa            │ 
├───────────────┼─────────────────────┤ 
│67             │Covasna              │ 
├───────────────┼─────────────────────┤ 
│68             │Dâmbovi ţa            │ 
├───────────────┼─────────────────────┤ 
│69             │Dolj                 │ 
├───────────────┼─────────────────────┤ 
│70             │Gala ţi               │ 
├───────────────┼─────────────────────┤ 
│71             │Gorj                 │ 
├───────────────┼─────────────────────┤ 
│72             │Harghita             │ 
├───────────────┼─────────────────────┤ 
│73             │Hunedoara            │ 
├───────────────┼─────────────────────┤ 
│74             │Ialomi ţa             │ 
├───────────────┼─────────────────────┤ 
│75             │Ia şi                 │ 
├───────────────┼─────────────────────┤ 
│76             │Giurgiu              │ 
├───────────────┼─────────────────────┤ 
│77             │Maramure ş            │ 
├───────────────┼─────────────────────┤ 
│78             │Mehedin ţi            │ 
├───────────────┼─────────────────────┤ 
│79             │Mureş                │ 
├───────────────┼─────────────────────┤ 
│81             │Neamţ                │ 
├───────────────┼─────────────────────┤ 
│82             │Olt                  │ 
├───────────────┼─────────────────────┤ 
│83             │Prahova              │ 
├───────────────┼─────────────────────┤ 
│84             │Satu Mare            │ 
├───────────────┼─────────────────────┤ 
│85             │Sălaj                │ 
├───────────────┼─────────────────────┤ 
│86             │Sibiu                │ 
├───────────────┼─────────────────────┤ 
│87             │Suceava              │ 
├───────────────┼─────────────────────┤ 
│88             │Teleorman            │ 
├───────────────┼─────────────────────┤ 
│89             │Timi ş                │ 
├───────────────┼─────────────────────┤ 
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│90             │Tulcea               │ 
├───────────────┼─────────────────────┤ 
│91             │Vaslui               │ 
├───────────────┼─────────────────────┤ 
│92             │Vâlcea               │ 
├───────────────┼─────────────────────┤ 
│93             │Vrancea              │ 
├───────────────┼─────────────────────┤ 
│94             │Căl ăra şi             │ 
├───────────────┼─────────────────────┤ 
│95             │Bucure şti            │ 
├───────────────┼─────────────────────┤ 
│96             │Ilfov                │ 
├───────────────┼─────────────────────┤ 
│97             │CAS OPSNAJ           │ 
└───────────────┴─────────────────────┘ 
*ST* 
 
    Exemplu: 
    Un cet ăţean din Republica Ungaria, b ărbat şi n ăscut la 14 mai 1970, care î şi 
desf ăşoar ă activitatea la o firm ă din România şi care nu are domiciliul sau 
re şedin ţa în România, dar contribuie la fond ca urmare a ac tivit ăţii desf ăşurate, 
trebuie luat în eviden ţă de Casa de Asigur ări de S ănătate Arad şi va avea un 
număr de identificare în sistemul de asigur ări sociale de s ănătate dup ă cum 
urmeaz ă: 1700514540011. 
 
    ANEXA 1 
    ──────── 
la normele metodologice 
──────────────────────── 
 
    CASA DE ASIGUR ĂRI DE S ĂNĂTATE 
    ............................. 
    Nr. de înregistrare ......... 
 
                           ADEVERIN ŢĂ DE ASIGURAT 
    Prin prezenta se certific ă c ă domnul/doamna ......., CNP/CID ......, act de 
identitate ....... seria .... nr. ...., eliberat de  ..... la data de ....., cu 
domiciliul în ....., str. ...... nr. ..., bl. ..., ap. ...., sectorul/jude ţul 
......, este asigurat( ă) în sistemul de asigur ări sociale de s ănătate din 
România, potrivit Legii nr. 95/2006  privind reforma în domeniul s ănăt ăţii, cu 
modific ările şi complet ările ulterioare, şi beneficiaz ă de pachetul de servicii 
medicale de baz ă. 
    Eventualele sume restante datorate Fondului na ţional unic de asigur ări 
sociale de s ănătate se recupereaz ă de Agen ţia Na ţional ă de Administrare Fiscal ă 
în condi ţiile legii, inclusiv accesoriile aplicate asupra cr eanţelor fiscale. 
    Prezenta adeverin ţă are o perioad ă de valabilitate de ...... luni de la data 
emiterii. 
    Valabilitatea prezentei adeverin ţe înceteaz ă de drept de la data la care 
persoana mai sus men ţionat ă nu mai îndepline şte una dintre condi ţiile în baza 
cărora beneficia de asigurarea de s ănătate. 
 
              Pre şedinte - director general, 
             ............................... 
 
    ANEXA 2 
    ─────── 
la normele metodologice 
─────────────────────── 
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    Denumirea angajatorului ....................... ............... 
    Cod fiscal (CUI/CNP angajator/persoan ă fizic ă) ............... 
    Nr. de înregistrare la registrul comer ţului .................. 
 
              Nr. de înregistrare ....... din data de ............ 
 
                                    ADEVERIN ŢĂ 
    Prin prezenta se certific ă faptul c ă domnul/doamna ......, CNP ....., act de 
identitate ..... seria .... nr. ...., eliberat de . ..... la data de ....., cu 
domiciliul în ......, str. ...... nr. ..., bl. ...,  ap. ..., sectorul/jude ţul 
........, are calitatea de salariat începând cu dat a de .... şi i s-a re ţinut şi 
virat lunar contribu ţia pentru asigur ările sociale de s ănătate, potrivit Legii 
nr. 95/2006  privind reforma în domeniul s ănăt ăţii, cu modific ările şi 
complet ările ulterioare. 
    Persoana mai sus men ţionat ă figureaz ă în eviden ţele noastre cu urm ătorii 
coasigura ţi (so ţ/so ţie, p ărin ţi, afla ţi în între ţinere): 
    1. Nume, prenume, ...................... CNP .. ................... 
    2. Nume, prenume, ...................... CNP .. ................... 
    3. Nume, prenume, ...................... CNP .. ................... 
    Prezenta adeverin ţă are o perioad ă de valabilitate de 3 luni de la data 
emiterii. 
    În ultimele 12 luni persoana ................. a beneficiat de un num ăr de 
....... zile de concediu medical pentru incapacitat e temporar ă de munc ă. 
    Sub sanc ţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, dec lar c ă datele din 
adeverin ţă sunt corecte şi complete. 
 
                          Reprezentant legal, 
                        ........................ 
                                ________ 
 


