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)

NOTA
In situatii speciale, 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
1. SALARIAT
1. Adeverinta de salariat conform Monitorului Oficial nr.
685/19.09.2014 – in care sa fie mentionata data angajarii
Daca salariatul doreste sa devina asiguratul CASAOPSNAJ trebuie
sa solicite (cerere/declaratie) angajatorului (departament financiar) sa fie
declarat in Anexa 1.2. a decalartiei Unice 112 (care se depune de catre
toti angajatorii lunar la Administratia financiara teritoriala) ca asigurat
CASAOPSNAJ (_A)

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. Declaratie pe proprie raspundere din care sa rezulte daca
realizeaza si alte venituri

3. PENSIONAR
1. Act identitate (copie),
2. Decizie pensie (copie),
3. Ultimul talon pensie (copie) sau adeverinta eliberata de institutia
platitoare a pensiei,

4. PENSIONAR DE INVALIDITATE
1. Act de identitate (copie),
2. Decizie pensie(copie),
3. Decizie asupra capacităţii de muncă (comisia de expertiza
medicala) - prima si ultima revizuire,
4. Ultimul talon pensie (copie) sau adeverinta eliberata de institutia
platitoare a pensiei,
9.COASIGURAT
(sot/soţie/părinţi fără venituri proprii aflaţi in intreţinerea unei persoane asigurate
conform prevederilor Lg. nr. 95/2006 republicata)

1. Act identitate (copie),
2. Document care sa ateste gradul de rudenie cu persoana asigurata
(copie),
3. Declaratie pe proprie raspundere din care sa rezulte ca nu
realizeaza venituri – Anexa 3
4. Certificat constatator de la ONRC (Registrul Comertului) – din
care
sa
rezulte
ca
nu
figureaza
inregistrat
ca
asociat/administrator/PFA, etc.,
5. Declaratie pe propia raspundere a persoanei asigurate din care sa
rezulte ca are in intretinere coasiguratul – Anexa 4,
6. Dovada calitatii de asigurat a susţinătorului: adeverinţă de
salariat, talon pensie dupa caz;
5. COPIII CU VÂRSTA DE 0-18 ANI
1. Certificat naştere/act identitate (copie),

6. TINERI CU VÂRSTA DE 18-26
ANI CARE SUNT
ELEVI/STUDENTI
(MASTERANZI) SAU UCENICI
1. Act de identitate (copie),
2. Document din care sa rezulte calitatea de elev/student:
- adeverinţă de elev/student/ucenic (sau copie carnet vizat
pentru anul în curs),
- dovada inscriere scoala postuniversitara/master,
3. Copie diploma bacalaureat/licenta/master – pentru stabilirea
continuitatii studiilor,
4. Declaratie pe proprie raspundere privind alte venituri realizate

7.TINERII CU VARSTA PANA IN 26
ANI CARE PROVIN DIN SISTEMUL
DE PROTECTIE A COPILULUI
1. Copie act identitate,
2. Adeverinta de la D.G.A.S.P.C. care atesta faptul ca au fost inclusi
intr-un sistem de protectie a copilului,
3. Adeverinta de la primarie din care sa rezulte ca nu beneficiaza de
ajutor social,
4. Declaratie pe proprie raspundere privind alte venituri realizate

8. STUDENT- DOCTORAND
(incepand cu anul univeritar 2011-2012)
1. Act de identitate (copie),
2. Copia contractului in baza caruia desfasoara activitati didactice
in limita a 4-6 ore conventionale didactice pe saptamana, si/sau
adeverinta eliberata de institutia de invatamant superior din care sa
rezulte calitatea de student-doctorand (si anul),
3. Declaratie pe proprie raspundere privind alte venituri realizate

10. ASOCIAT UNIC CU
DECLARATIE LA CNPAS
1. Act identitate (copie),
2. Declaratia de la CNPAS (copie) – daca este cazul
3. Dovada emisa de ANAF/Trezorerie/Banca privind achitarea
contributiei

11. 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 (varsta sarcinii) sau copie certificat nastere
copil,
7. Declaratie pe proprie raspundere din care sa rezulte ca nu
realizeaza venituri,

12. 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. Declaratie pe propia raspundere privind alte venituri realizate

13. BOLNAVI CU AFECTIUNI
INCLUSE IN PROGRAMELE
NATIONALE DE SANATATE

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. Declaratie pe proprie raspundere din care sa rezulte ca nu
realizeaza venituri,

14. BENEFICIARII LEGILOR
SPECIALE (veterani, vaduve
de razboi, persoane
persecutate pe criterii
politice, etnice sau rasiale,
revolutionari, si altele)

1. Act identitate (copie),
2. Document care sa ateste statutul de beneficiar al legii speciale,
3. Declaratie pe proprie raspundere privind alte venituri realizate

15. PERSOANE ÎNCADRATE IN
GRAD DE HANDICAP
1. Act de identitate (copie),
2. Certificat de incadrare in grad de handicap
3. Declaratie pe proprie raspundere din care sa rezulte ca nu
realizeaza
venituri,

16. 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 (D.G.A.S.P.C.) din
care sa rezulte data incadrarii in categoria persoanelor care au
dreptul la ajutor social,

17.PERSONALUL MONAHAL
1. Act identitate (copie),
2. Adeverinta eliberata de unitatea de cult,

18. PERSOANE CARE NU
REALIZEAZA VENITURI,
ASIGURATE POTRIVIT ART. 259
ALIN. 9 DIN LEGEA NR. 95/2006

1. Act de identitate (copie),
2. Copia Declaratiei 604 inregistrata la Administratia Financiara
(Declaratie de inregistrare in evidenta persoanelor fizice care nu realizează venituri,
precum si pentru stabilirea obligatiilor de plata a contributiei de asigurari sociale de
sanatate)

3. Certificat constatator de la O.N.R.C.,
4. Copia documentelor de plata CASS,

19. PERSOANE CARE REALIZEAZA
VENITURI EXCLUSIV DIN
ACTIVITATI INDEPENDENTE

1. Act de identitate (copie),
2. Autorizaţia de funcţionare/Decizia Baroului (copie),
3. Copia documentelor de plata CASS,

20. PERSOANE CARE REALIZEAZA
VENITURI EXCLUSIV DIN
DIVIDENDE

1. Act identitate (copie),
2. Certificat constatator eliberat de Registrul Comertului (ONRC)
3. Copia documentelor de plata CASS,

21. PERSOANE CARE
OBTINVENITURI EXCLUSIV
DINCONTRACT DE MANDAT
COMERCIAL

1. Act identitate (copie),
2. Contractul de mandat (copie),
3. Dovada emisa de ANAF/Trezorerie/Banca privind achitarea
contributiei sau adeverinta,

22. PERSOANE CARE OBTIN
VENITURI EXCLUSIV DIN
AGRICULTURA SI
SILVICULTURA, CHIRII,

DOBÂNZI, TRANSFER TITLURI
DE VALOARE, DREPTURI DE
PROPRIETATE INTELECTUALA,
ALTE VENITURI
1. Act de identitate (copie),
2. Dovada emisa de ANAF/Trezorerie/Banca privind achitarea
contributiei,

23.PERSOANELERETURNATE/
EXPULZATE/VICTIME ALE
TRAFICULUI DE PERSOANE SI SE
AFLA IN TIMPUL
PROCEDURIINECESARE
STABILIRII IDENTITATII
1. Adeverinta eliberata de institutiile din subordinea Ministerului de
Interne din care sa rezulte incadrarea in aceasta categorie,
2. Declaratie pe proprie raspundere din care sa rezulte daca
realizeaza venituri (si tipul acestora),

24.PERSOANELE AFLATE IN
EXECUTAREA MASURILOR
PREVAZUTE LA ART. 105, 113 SI
114 DIN COD PENAL SI
PERSOANELE CARE SE AFLA IN
PERIOADA DE
AMANARE/INTRERUPERE A
PEDEPSEI PRIVATIVE DE
LIBERTATE
1. Adeverinta eliberata de institutia in grija careia se afla persoana,

