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DOCUMENTELE NECESARE DOVEDIRII CALITATII DE ASIGURAT 

IN VEDEREA INSCRIERII LA C.A.S.A.O.P.S.N.A.J.  

SAU ACTUALIZARII BAZEI DE DATE  

(OBTINEREA ADEVERINTEI DE ASIGURAT) 

 
 

1. SALARIAT 
1. Adeverinta de salariat conform Monitorului Oficial nr. 827/04.12.2007, 

2. Act de identitate (copie), 
3. Dovada calitatii de asigurat pe ultimii 5 ani (termen de prescriptie fiscala  

conform Codului Fiscal.) ** 
 

 

2. SOMER SAU BENEFICIAR ALOCATIE DE 
SPRIJIN 

1. Act de identitate (copie), 
2. Carnet de evidenţă sau adeverinţă de la A.N.O.F.M. (copie), 

3. Ultimul talon de indemnizaţie (copie), 

4. Dovada calităţii de asigurat pe ultimii 5 ani (termen de prescripţie fiscala 

conform Codului Fiscal) după caz. ** 
 
 

3. PENSIONAR 
1. Act identitate (copie), 
2. Decizie pensie (copie), 
3. Ultimul talon pensie (copie), 
4. Adeverinţe de venit eliberate de Administraţia Financiară de domiciliu pentru 

intervalul 2009-2013 in vederea evidenţierii altor tipuri de venituri la care 
exista obligatia legala de plata a C.A.S.S., 

5. Dovada calităţii de asigurat pe ultimii 5 ani (termen de prescripţie fiscala 

conform Codului Fiscal) dupa caz. ** 
 
 

4. PENSIONAR DE INVALIDITATE 
1. Act de identitate (copie), 
2. Decizie pensie(copie), 
3. Decizie asupra capacităţii de muncă - prima si ultima revizuire, 
4. Ultimul talon pensie (copie), 
5. Adeverinţe de venit eliberate de catre Administraţia Financiară de domiciliu 
pentru intervalul 2009-2013 in vederea evidenţierii altor tipuri de venituri din care 
in mod legal decurge obligatie de plata CASS., 
6. Dovada calităţii de asigurat pe ultimii 5 ani (termen de prescripţie fiscala conform 

Codului Fiscal) dupa caz. ** 
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5. TINERI CU VÂRSTA DE 18-26 ANI CARE 
SUNT ELEVI/STUDENŢI sau UCENICI SI 
NU REALIZEAZĂ VENITURI DIN MUNCĂ 
1. Act de identitate (copie), 
2. Adeverinţă de elev/student/ucenic sau carnet vizat pentru anul în curs (copie), 
3. Adeverinţe de venit eliberate de catre Administraţia Financiară de domiciliu 
pentru toţi anii de studiu, in vederea evidenţierii unor tipuri de venituri din care in 
mod legal decurge obligatie de plata CASS., 
4. Dovada calităţii de asigurat pe ultimii 5 ani ( termen de prescripţie fiscala conform 

Codului Fiscal) dupa caz. ** 
 
 

6. STUDENT- DOCTORAND 
1. Act de identitate (copie), 
2. Document din care sa rezulte data inmatriculării ca student doctorand (sunt 

scutiţi de plata contribuţiei C.A.S.S. conform art. 164 din Legea Educaţiei Nationale 

nr.1/2011), 
3. Dovada calităţii de asigurat pe ultimii 5 ani (termen de prescripţie fiscala conform 

Codului Fiscal) dupa caz. ** 
 

7. COPIII CU VÂRSTA DE 0-18 ANI 
    1. Certificat naştere/act identitate (copie) 
 
 

8. COASIGURAT 
 (sot/soţie/părinţi fără venituri proprii aflaţi in intreţinerea unei persoane asigurate 

conform prevederilor art. 213, lit. B din Legea nr. 95/2006 cu modificările si completările 

ulterioare) 
1. Act identitate (copie), 
2. Certificat de casatorie (copie), 
3. Adeverinţă de venit eliberata de Administratia Financiara de domiciliu pentru 
intervalul 2009-2013, 
4. Certificat constatator eliberat de Registrul Comerţului (pentru Bucureşti - Bd. 
Unirii, nr. 74), 
5. Dovada calitatii de asigurat a susţinătorului: adeverinţă de salariat, talon pensie 
dupa caz. 
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9. FEMEI INSARCINATE SAU LAUZE 
dacA nu au niciun venit sau au 

venituri sub salariul minim brut 

pe ECONOMIE 
1. Act identitate (copie), 
2. Adeverinţă medicala (vârsta sarcinii) sau copie certificat nastere copil, 
3. Adeverinţă de venit eliberata de Administratia Financiara de domiciliu pentru 
intervalul 2009-2013, 
4. Certificat constatator eliberat de Registrul Comerţului (pentru Bucureşti - Bd. 
Unirii nr. 74) 
5. Dovada calităţii de asigurat pe ultimii 5 ani (termen de prescripţie fiscala conform 

Codului Fiscal) dupa caz. ** 
 

1O. PERSOANE CARE SE AFLĂ IN 
CONCEDIU PENTRU CREŞTERE ŞI 

INGRIJIRE COPIL 
1. Act identitate (copie), 
2. Certificat nastere copil (copie), 
3. Decizia pentru C.I.C. de la locul de muncă sau decizia pentru primirea 
indemnizaţiei de crestere copil, 
4. Dovada calităţii de asigurat pe ultimii 5 ani (termenul de prescripţie fiscala 

conform Codului Fiscal) dupa caz. ** 
 
 

11. PERSOANE CARE REALIZEAZA 
VENITURI DIN DIVIDENDE, ASOCIAT 
UNIC, ASOCIAT cu declarative de 
asigurare la Casa de Pensii 

1. Act identitate (copie), 
2. Document din care sa reiasa statutul detinut - statutul societatii (primele doua 
pagini), certificat constatator eliberat de Registrul Comertului, declaraţia de 
asigurare de la Casa de Pensii, dupa caz (copie), 
3. Documente contabile (bilanturi/adeverinţe repartizare profit sau dividende, 
dupa caz), 
4. Adeverinţă de venit eliberata de Administratia Financiara de domiciliu pentru 
intervalul 2009 - 2013, 
5. Dovada achitarii C.A.S.S. la zi (pentru asiguratii care pana la 30.06.2012 au 
platit C.A.S.S. prin C.A.S.A.O.P.S.N.A.J. este necesara prezentarea tuturor 
documentelor care atesta plata la zi la A.N.A.F. incepand cu 01.07.2012), 
6. Dovada calităţii de asigurat pe ultimii 5 ani (termen de prescripţie fiscala conform 

Codului Fiscal) dupa caz.  
 



4/7 

 

 
 
12. BOLNAVI CU AFECTIUNI INCLUSE IN 

PROGRAMELE NATIONALE DE 
SANATATE care nu realizeazA 

venituri proprii 

1. Act identitate (copie), 
2. Adeverinţa medicala eliberata de medicul curant sau de cel care coordonează 
programul de sănătate cu specificarea datei de la care persoana este inclusă in 
programul de sănătate/data diagnosticării afecţiunii, 
3. Adeverinţă de venit eliberata de Administratia Financiara de domiciliu pentru 
intervalul 2009 – 2013, 
4. Certificat constatator eliberat de Registrul Comerţului (pentru Bucureşti - Bd. 
Unirii nr.74) 
5. Dovada calităţii de asigurat pe ultimii 5 ani (termen de prescripţie fiscala conform 

Codului Fiscal) dupa caz. ** 
 
 
13. BENEFICIARII LEGILOR SPECIALE 
(veterani, vAduve de rAzboi, 

peroane persecutate pe criterii 
politice, etnice sau rasiale, 
revoluţionari, si altele) 

1. Act identitate (copie), 
2. Document care sa ateste statutul de beneficiar al legii speciale, 
3. Dovada calităţii de asigurat pe ultimii 5 ani (termen de prescripţie fiscala conform 

Codului Fiscal) dupa caz. ** 
 
 
 
 
14. PERSOANE CARE FAC PARTE DINTR-O 

FAMILIE CARE ARE DREPTUL LA 
AJUTOR SOCIAL POTRIVIT LEGII 

NR.416/2011 
1. Act identitate (copie), 
2. Adeverinta eliberata de Primaria de sector din care sa rezulte data incadrarii in 
categoria persoanelor care au dreptul la ajutor social, 
3. Adeverinţă de venit eliberata de Administratia Financiara de domiciliu pentru 
intervalul 2009 – 2013, 
4. Dovada calităţii de asigurat pe ultimii 5 ani (termen de prescripţie fiscala conform 

Codului Fiscal) dupa caz. ** 
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14. PERSOANE ÎNCADRATE IN GRAD DE 
HANDICAP 

1. Act de identitate (copie), 
2. Certificat de incadrare in grad de handicap (copie), 
3. Ultimul talon indemnizatie (copie), 
4. Adeverinţă de venit eliberata de Administratia Financiara de domiciliu pentru 
intervalul 2009  -2013, 
5. Dovada calităţii de asigurat pe ultimii 5 ani (termen de prescripţie fiscala conform 

Codului Fiscal) dupa caz. ** 
 
 

16. PERSOANE CARE OBTIN VENITURI 
DIN agricultura SI SILVICULTURA, 
CHIRII, DOBÂNZI, TRANSFER TITLURI 

DE VALOARE, DREPTuri DE 
PROPRIETATE INTELECTUALA, ALTE 

VENITURI 
1. Act de identitate (copie), 
2. Contractul in care este specificat tipul si cuantumul venitului (copie), 
3. Decizia de impunere de la Administratia Financiara anticipata si/sau anuala, 
dupa caz (copie), 
4. Adeverinţă de venit eliberata de Administratia Financiara de domiciliu pentru 
intervalul 2009 – 2013, 
5. Dovada achitarii C.A.S.A. la zi (pentru asiguratii care pana la 30.06.2012 au 
platit C.A.S.S. prin C.A.S.A.O.P.S.N.A.J. este necesara prezentarea tuturor 
documentelor care atesta plata la zi la A.N.A.F. incepand cu 01.07.2012), 
6. Dovada calităţii de asigurat pe ultimii 5 ani (termen de prescripţie fiscala conform 

Codului Fiscal) dupa caz. ** 
 
 
17. PERSOANE FIZICE AUTORIZATE, 

PERSOANE CARE REALIZEAZĂ 
VENITURI DIN PROFESII 

LIBERALE/aCTIVITATI INDEPENDENTE 
1. Act de identitate (copie), 
2. Autorizaţia de funcţionare/Decizia Baroului (copie), 
3. Deciziile de impunere pentru plaţi anticipate pentru anii 2009 - 2013 (copie), 
4. Deciziile de impunere anuala pentru anii 2009 - 2012 (copie), 
5. Dovada achitarii contributiei pentru asigurarile sociale                                       de 
sanatate la zi (pentru asiguratii care pana la 30.06.2012 au platit C.A.S.S. prin 
C.A.S.A.O.P.S.N.A.J. este necesara   prezentarea tuturor documentelor care atesta 
plata la zi la A.N.A.F. incepand cu 01.07.2012), 
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6. Dovada calităţii de asigurat pe ultimii 5 ani (termen de prescripţie fiscala conform 

Codului Fiscal) dupa caz **, 
7. Cerere de inscriere/schimbare statut, in atentia conducerii institutiei. 

 
 
18. PERSOANE CARE NU REALIZEAZA 

VENITURI, ASIGURATE POTRIVIT ART. 
259 alin. 9 din Legea nr. 95/2006 

1. Act de identitate (copie), 
2. Adeverinţă de venit eliberata de Administratia Financiara de domiciliu pentru 
intervalul 2009 – 2013, 
3. Certificat constatator eliberat de Registrul Comerţului (pentru Bucureşti - Bd. 
Unirii nr.74), 
4. Dovada achitarii C.A.S.S. la zi (pentru asiguratii care pana la 30.06.2012 au 
platit C.A.S.S. prin C.A.S.A.O.P.S.N.A.J. este necesara prezentarea tuturor 
documentelor care atesta plata la zi la A.N.A.F. incepand cu 01.07.2012), 
5. Dovada calităţii de asigurat pe ultimii 5 ani (termen de prescripţie fiscala conform 

Codului Fiscal) dupa caz **, 
6. Cerere de inscriere/schimbare statut, in atentia conducerii institutiei 

 
 

19. PERSOANELE CARE SE ASIGURA 
FACULTATIV 

1. Paşaport (copie), 
2. Declaratie pe proprie raspundere autentificata notarial din care să rezulte ca in 
perioada de prescriptie fiscala (2009 - prezent) nu a deţinut permis de şedere 
temporară pe teritoriul Romaniei, 
3. Cerere tip de inscriere in atenţia conducerii institutiei, cu specificarea perioadei 
pentru care se doreşte asigurarea facultativă, 
4. Declaraţie tip - ANEXA 5 din M. Of 649/24.09.2007 (privind obligaţiile de 

constituire si plata la Fondul Naţional Unic de Asigurari Sociale de Sănătate datorate 

de alte peroane decât cele care desfaşoară activitate în baza unui contract individual de 

muncă. 
  Pentru cetaţenii străini care se asigură facultativ, contribuţia la Fond se calculează 

prin aplicarea cotei de 10,7%  la valoarea a două salarii minime brute pe ţară pentru 

pachetul de servicii stabilit prin Contractul cadru. Pentru anul 2014 contribuţia este de 

182lei 
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NOTA 
         Pentru stabilirea corecta a categoriei de asigurat cât si pentru stabilirea corectă a 

obligaţiei de plată C.A.S.S., personalul instituţiei poate solicita documente suplimentare 

considerate ca fiind relevante. 

 

 

**Pentru dovedirea calitatii de asigurat se pot prezenta urmatoarele documente: 

 

� copie carte de munca pana la data 01.01.2011, 

� adeverinta de vechime dupa data 01.01.2011, 

� copie contract individual de munca si decizia de incetare a acestuia, 

� fisa fiscala/adeverinta REVISAL, 

� stagiu de cotizare de la Casa de Pensii, 

� diploma/adeverinta de absolvire studii (Bacalaureat/Licenta/Master), 

� decizie pensie medicala + ultima decizie medicala din care rezulta continuarea 

incadrarea in grad de invaliditate sau suspendarea, daca este cazul, 

� decizie de suspendare a ajutorului de somaj, 

� adeverinta  de la o alta Casa de Asigurari de Sanatate care sa ateste calitatea de asigurat 

si plata contributiei CASS aferenta veniturilor declarate pana la data 30.06.2012, pentru 

persoanele care aveau obligatia platii directe a CASS-ului prin Casa de Asigurari pana la 

acea data.  

� document pentru perioada de concediu acordat pentru crestere si ingrijire copil. 


