
 
DOCUMENTELE NECESARE DOVEDIRII CALITĂŢII DE 
ASIGURAT ÎN VEDEREA ÎNSCRIERII LA CASAOPSNAJ 

SAU ACTUALIZĂRII BAZEI DE DATE 
(OBŢINEREA ADEVERINŢEI DE ASIGURAT) 

 

Utilizarea cardului național este obligatorie, modalitatea electronică de 
verificare a calității de asigurat se face prin introducerea de către furnizorii de 
servicii medicale, medicamente, îngrijiri la domiciliu și dispozitive medicale a 
codului numeric personal al persoanei care necesită servicii medicale, medicamente 
și dispozitive medicale în câmpul "CNP" din aplicația instalată pe site-ul CNAS la 
adresa http://www.cnas.ro/page/verificare-asigurat.html        

Asigurații cărora până la această dată nu li s-a emis cardul de sănătate pot 
beneficia de servicii medicale fără prezentarea acestuia și fără a fi necesara 
adeverința de asigurat eliberată de casa de asigurări.       

Furnizorul de servicii medicale va verifica în aplicația de pe site-ul CNAS 
calitatea de asigurat și dacă pacientul are sau nu card emis.  

Potrivit Art.7 alin 1 din Ordin nr.1549/29.11.2018, privind aprobarea Normelor 
metodologice pentru stabilirea documentelor justificative privind dobândirea calității 
de asigurat publicat în MO nr.1036/06.12.2018, documentele prin care se atestă 
calitatea de asigurat în sistemul de asigurări sociale de sănătate din România 
sunt, după caz: 

 cardul național de asigurări sociale de sănătate în condițiile în care persoanele 
deținătoare se încadrează în una dintre categoriile de persoane asigurate potrivit 
legii; 

 documentul rezultat prin accesarea de către furnizorii aflați în relații contractuale 
cu casele de asigurări de sănătate a instrumentului electronic pus la dispoziție de 
CNAS; 

 adeverința de asigurat cu o valabilitate de 3 luni, pentru persoanele care refuză în 
mod expres, din motive religioase sau de conștiință, primirea cardului național; 

 adeverința de asigurat eliberată prin grija casei de asigurări de sănătate la care este 
înscris asiguratul, numai în situația în care cardul național de asigurări de sănătate 
nu a fost emis și doar dacă în urma accesării de către furnizori a instrumentului 
electronic (PIAS) nu se poate face dovada calității de asigurat; 

 adeverința de înlocuire a cardului național, eliberată prin grija casei de asigurări de 
sănătate la care este înscris asiguratul, pentru situațiile în care se solicită emiterea 
cardului duplicat, în conformitate cu prevederile Ordinului președintelui Casei 
Naționale de Asigurări de Sănătate nr. 98/2015; 

 certificatul de naștere sau actul de identitate, după caz, pentru copiii în vârstă de 
până la 18 ani; 



 adeverința eliberată de instituțiile din subordinea Ministerului Afacerilor Interne 
pentru persoanele reținute, arestate sau deținute care se află în centrele de reținere și 
arestare preventivă, străinii aflați în centrele de cazare în vederea returnării ori 
expulzării, precum și cei care sunt victime ale traficului de persoane, care se află în 
timpul procedurilor necesare stabilirii identității și sunt cazați în centrele special 
amenajate potrivit legii, din care să rezulte că se află în această situație; 

 adeverința eliberată de unitățile în grija cărora se află persoanele care execută o 
pedeapsă privativă de libertate sau se află în arest preventiv în unitățile penitenciare, 
precum și persoanele care se află în executarea unei măsuri educative ori de siguranță 
privative de libertate, respectiv persoanele care se află în perioada de amânare sau de 
întrerupere a executării pedepsei privative de libertate. 

 

 

DOCUMENTE JUSTIFICATIVE 

1. SALARIAT 
 

act de identitate 
Adeverința de salariat conform Monitorului Oficial nr. 1036/06.12.2018 – in care sa 
fie menționată data angajării 
 

Cadrele militare si funcționării publici cu statut special, coasigurații acestora 
si pensionarii militari sunt asigurați CASAOPSNAJ, NU sunt raportați nominal in 
Declarația unica 112 (nu figurează asigurați la alte case de asigurări de sănătate). 

 
Salariații și coasigurații acestora apar asigurați în baza de date exclusiv pe 

baza raportărilor electronice efectuate de către angajatori. 
 
 Dacă salariatul (alții decât cei din ministerele si instituțiile din domeniul 
AOPSNAJ) dorește sa devină asiguratul CASAOPSNAJ trebuie să solicite 
(cerere/declarație) angajatorului (departament financiar) sa fie declarat in Anexa 1.2. a 
declarației Unice 112 (care se depune de către toți angajatorii lunar la Administrația 
financiară teritorială) ca asigurat CASAOPSNAJ (_A) 
  
-Calitatea de asigurat încetează în termen de trei luni de la data încetării raporturilor 
de muncă/serviciu 
-Această categorie poate coasigura 
 
 

2. COPIII CU VÂRSTA DE 0-18 ANI 
(asigurat fără plata CASS in conf. cu prevederile art. 224 alin. (1) lit. a) din Lg. 

nr. 95/2006 republicata cu modificările si completările ulterioare) 
 
Certificat naștere/act identitate (copie), 
 
 



 
3. ŞOMER SAU BENEFICIAR ALOCAŢIE DE SPRIJIN 

 (asigurat fără plata CASS în conf. cu prevederile art. 224 alin. (1) lit. k) din Lg. 
nr. 95/2006 republicata cu modificările și completările ulterioare) 

 
Act de identitate (copie), 
decizia și/sau adeverință de la ANOFM (copie), 
Ultimul talon de indemnizație (copie), 
-Calitatea de asigurat încetează în termen de o luna de la data la care persoana nu se 
mai încadrează in aceasta categorie. 
-Poate coasigura 
 

4. PENSIONAR/PENSIONAR DE INVALIDITATE 
(asigurat fără plata CASS in conf. cu prevederile art. 224 alin. (1) lit. n) din 

Lg. nr. 95/2006 republicata cu modificările si completările ulterioare) 
 
Act identitate (copie), 
Ultimul talon pensie (copie) sau talonul de plata prin cont curent sau decizia de 
pensionate (pentru situația in care nu s-a realizat plata pensiei) 
Decizie asupra capacității de muncă (comisia de expertiza medicala) - ultima 
revizuire 
In cazul pierderii acestor documente, calitatea de pensionar poate fi dovedita cu 
adeverința eliberata de instituția plătitoare a pensiei 

-Calitatea de asigurat încetează in termen de o luna de la data la care persoana nu se 
mai încadrează in aceasta categorie 
-Poate coasigura 
 

5. COASIGURAT  
(soț/soție/părinți fără venituri proprii aflați in întreținerea unei persoane 
asigurate conform prevederilor art. 224 alin (1) lit. c) din Lg. nr. 95/2006 

republicata) – alții decât coasigurații salariaților 
 
Act identitate (copie), 
Document care sa ateste gradul de rudenie cu persoana asigurata (copie), 
Declarație pe proprie răspundere din care sa rezulte ca nu realizează venituri – 
Anexa 3 
Declarație pe propria răspundere a persoanei asigurate din care sa rezulte ca are in 
întreținere coasiguratul – Anexa 4, 
-Calitatea de asigurat încetează in termen de o luna de la data la care persoana nu se 
mai încadrează in aceasta categorie 
-Nu poate avea coasigurați 
-Dacă realizează venituri din salarii sau asimilate salariilor sau venituri lunare 
cumulate din activități independente, activități agricole, silvicultură și piscicultură 
peste valoarea salariului de bază minim brut pe țară, pentru aceste venituri datorează 
contribuție (conform modif. art.224 din Legea 95/2006 în condițiile art.154 din Legea 
227/2015 privind Codul fiscal). 
 
 
 



 
6. TINERI CU VÂRSTA DE 18-26 ANI CARE SUNT ELEVI/STUDENTI 

(MASTERANZI) SAU UCENICI  
(asigurat fără plata CASS in conf. cu prevederile art. 224 alin. (1) lit. a) din Lg. 

nr. 95/2006 republicata cu modificările si completările ulterioare) 
 
Act de identitate (copie), 
Document (adeverința) din care sa rezulte calitatea de elev/student/ dovada înscriere 
scoală postuniversitara/master 
Declarație pe proprie răspundere din care sa rezulte ca nu realizează venituri peste 
valoarea salariului de baza minim brut pe tara (Anexa 3) 
Daca realizează venituri din salarii sau asimilate salariilor sau venituri lunare 

cumulate din activități independente, activități agricole, silvicultura și piscicultura 

peste valoarea salariului de baza minim brut pe tara, pentru aceste venituri datorează 

contribuție (conform modif. art.224 din Legea 95/2006 in condițiile art.154 din Legea 

227/2015 privind Codul fiscal).  
-Calitatea de asigurat încetează in termen de o luna de la data la care persoana nu se 
mai încadrează in aceasta categorie 
-Poate avea coasigurați în situația care se încadrează în categoria celor care datorează 
contribuția pentru veniturile prevăzute la art. 155 sau în categoria persoanelor 
prevăzute la art. 180 din Codul fiscal 

 
 
 
 

7. TINERII CU VARSTA PANA IN 26 ANI CARE PROVIN  
DIN SISTEMUL DE PROTECTIE A COPILULUI 

(asigurat fără plata CASS in conf. cu prevederile art. 224 alin. (1) lit. b) din 
Lg. nr. 95/2006 republicata cu modificările si completările ulterioare) 

 
Copie act identitate, 
Adeverința de la D.G.A.S.P.C. care atesta faptul ca au fost incluși într-un sistem de 
protecție a copilului, 
Adeverința de la primărie din care sa rezulte ca nu beneficiază de ajutor social, 
Declarație pe proprie răspundere din care sa rezulte ca nu realizează venituri peste 
valoarea salariului de baza minim brut pe tara (Anexa 3)  
Daca realizează venituri din salarii sau asimilate salariilor sau venituri lunare 

cumulate din activități independente, activități agricole, silvicultura și piscicultura 

peste valoarea salariului de baza minim brut pe tara, pentru aceste venituri datorează 

contribuție (conform modif. art.224 din Legea 95/2006 in condițiile art.154 din Legea 

227/2015 privind Codul fiscal) 

 

-Calitatea de asigurat încetează in termen de o luna de la data la care persoana nu se 
mai încadrează in aceasta categorie 
-Poate avea coasigurați în situația care se încadrează în categoria celor care datorează 
contribuția pentru veniturile prevăzute la art. 155 sau în categoria persoanelor 
prevăzute la art. 180 din Codul fiscal 
 



8. PERSOANE CARE URMEAZĂ MODULUL INSTRUIRII 
INDIVIDUALE, PE BAZA CERERII LOR, PENTRU A DEVENI 

SOLDAŢI SAU GRADAŢI PROFESIONIŞTI (asigurate fără plata CASS în 
conf. cu prevederile art. 224 alin. (1) lit. a) din Lg. nr. 95/2006 republicată cu 

modificările și completările ulterioare) 
 

 Act de identitate (copie), 
Adeverința eliberată de instituția de învățământ, 
Declarație pe proprie răspundere din care sa rezulte ca nu realizează venituri peste 
valoarea salariului de baza minim brut pe tara (Anexa 3)  
-Calitatea de asigurat încetează in termen de o luna de la data la care persoana nu se 
mai încadrează in aceasta categorie 
-Poate avea coasigurați în situația care se încadrează în categoria celor care datorează 
contribuția pentru veniturile prevăzute la art. 155 sau în categoria persoanelor 
prevăzute la art. 180 din Codul fiscal 
 
 
 

9. STUDENT- DOCTORAND 
(asigurat fără plata CASS in conf. cu prevederile art. 224 alin. (1) lit. a) din Lg. 

nr. 95/2006 republicata cu modificările si completările ulterioare) 
 

Act de identitate (copie), 
Copia contractului in baza căruia desfășoară activități didactice in limita a 4-6 ore 
convenționale didactice pe săptămâna, si adeverința eliberata de instituția de 
învățământ superior din care sa rezulte calitatea de student-doctorand, 
Declarație pe proprie răspundere din care sa rezulte ca nu realizează și alte venituri 
asupra cărora se datorează contribuția potrivit Codului fiscal 
-Calitatea de asigurat încetează in termen de o luna de la data la care persoana nu se 
mai încadrează in aceasta categorie 
-Poate avea coasigurați în situația care se încadrează în categoria celor care datorează 
contribuția pentru veniturile prevăzute la art. 155 sau în categoria persoanelor 
prevăzute la art. 180 din Codul fiscal 
 
 

10. PERSOANE CARE SE AFLĂ IN CONCEDIU PENTRU CREŞTERE ŞI 
INGRIJIRE COPIL/CONCEDIU DE Acomodare-lg. nr. 273/2004  

privind procedura adopției (asigurat fără plata CASS in conf. cu prevederile 
art. 224 alin. (1) lit. i) din Lg. nr. 95/2006 republicata cu modificările si 

completările ulterioare) 
 
 Act identitate (copie), 
 Certificat naștere copil (copie), 
 Decizia emisa de Agenția pentru Plăti si Inspecție Socială județeană, respectiv a 
municipiului București, 
-Calitatea de asigurat încetează in termen de o luna de la data la care persoana nu se 
mai încadrează in aceasta categorie 
-Poate avea coasigurați 
 



 
11. FEMEI INSARCINATE SAU LAUZE  

(asigurat fără plata CASS in conf. cu prevederile art. 224 alin. (1) lit. g) din Lg. 
nr. 95/2006 republicata cu modificările si completările ulterioare) 

 
 Act identitate (copie), 
 Adeverință medicala (vârsta sarcinii) sau copie certificat naștere copil, 
 Declarație pe proprie răspundere din care sa rezulte ca nu realizează venituri peste 
valoarea salariului de baza minim brut pe tara (Anexa 3) 
-Calitatea de asigurat încetează in termen de o luna de la data la care persoana nu se 
mai încadrează in aceasta categorie 
-Poate avea coasigurați în situația care se încadrează în categoria celor care datorează 
contribuția pentru veniturile prevăzute la art. 155 sau în categoria persoanelor 
prevăzute la art. 180 din Codul fiscal 
 
 
 

12. BOLNAVI CU AFECTIUNI INCLUSE IN PROGRAMELE  
NATIONALE DE SANATATE  

(asigurat fără plata CASS in conf. cu prevederile art. 224 alin. (1) lit. f) din Lg. 
nr. 95/2006 republicata cu modificările si completările ulterioare) 

 
 Act identitate (copie), 
 Adeverința 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 afecțiunii, 
 Declarație pe proprie răspundere din care sa rezulte ca nu realizează venituri peste 
valoarea salariului de baza minim brut pe tara (Anexa 3) 
-Calitatea de asigurat încetează in termen de o luna de la data la care persoana nu se 
mai încadrează in aceasta categorie 
-Poate avea coasigurați în situația care se încadrează în categoria celor care datorează 
contribuția pentru veniturile prevăzute la art. 155 sau în categoria persoanelor 
prevăzute la art. 180 din Codul fiscal 
 
 
 

13. BENEFICIARII LEGILOR SPECIALE (veterani, văduve de război, 
persoane persecutate pe criterii politice, etnice sau rasiale, revoluționari, etc) 

(asigurat fără plata CASS in conf. cu prevederile art. 224 alin. (1) lit. d) din 
Lg. nr. 95/2006 republicata cu modificările si completările ulterioare) 

 
Act identitate (copie), 
Document care sa ateste statutul de beneficiar al legii speciale, 
Declarație pe proprie răspundere din care sa rezulte ca nu realizează venituri peste 
valoarea salariului de baza minim brut pe tara (Anexa 3) 
-Calitatea de asigurat încetează in termen de o luna de la data la care persoana nu se 
mai încadrează in aceasta categorie 
-Poate avea coasigurați 
 



 
14. PERSOANE ÎNCADRATE IN GRAD DE HANDICAP 

(asigurat fără plata CASS in conf. cu prevederile art. 224 alin. (1) lit. e) din Lg. 
nr. 95/2006 republicata cu modificările si completările ulterioare) 

 
Act de identitate (copie), 
Certificat de încadrare in grad de handicap  
Declarație pe proprie răspundere din care sa rezulte ca nu realizează venituri peste 
valoarea salariului de baza minim brut pe tara (Anexa 3) 
-Calitatea de asigurat încetează in termen de o luna de la data la care persoana nu se 
mai încadrează in aceasta categorie 
-Poate avea coasigurați 
 
 
 

15. PERSOANE CARE FAC PARTE DINTR-O FAMILIE CARE ARE 
DREPTUL LA AJUTOR SOCIAL POTRIVIT LEGII NR.416/2011 
(asigurat fără plata CASS in conf. cu prevederile art. 224 alin. (1) lit. m) din 

Lg. nr. 95/2006 republicata cu modificările si completările ulterioare) 
 

 
 Act identitate (copie), 
 Adeverința eliberata de Primăria de domiciliu din care sa rezulte data încadrării in 
categoria persoanelor care au dreptul la ajutor social, 
-Calitatea de asigurat încetează in termen de o luna de la data la care persoana nu se 
mai încadrează in aceasta categorie 
-Poate avea coasigurați 
 
 
 

16. PERSONALUL MONAHAL sau al CULTELOR RECUNOSCUTE 
(asigurat fără plata CASS in conf. cu prevederile art. 224 alin. (1) lit. p) din 

Lg. nr. 95/2006 republicata cu modificările si completările ulterioare) 
 
  Act identitate (copie), 
  Adeverința eliberata de unitatea de cult, 
  Declarație pe proprie răspundere din care sa rezulte ca nu realizează venituri peste 
valoarea salariului de baza minim brut pe tara (Anexa 3) 
-Calitatea de asigurat încetează in termen de o luna de la data la care persoana nu se 
mai încadrează in aceasta categorie 
-Poate avea coasigurați în situația care se încadrează în categoria celor care datorează 
contribuția pentru veniturile prevăzute la art. 155 sau în categoria persoanelor 
prevăzute la art. 180 din Codul fiscal 
 
 
 
 
 
 



17. PERSOANE CARE NU REALIZEAZA VENITURI, sau alte categorii de 
persoane prevăzute la art. 180 din codul fiscal 

   act de identitate valabil la data solicitării (copie);    
   Declarația Unica privind impozitul pe venit si contribuțiile sociale datorate de 
persoane fizice – formular înregistrat la ANAF ; 

Pentru persoanele care realizează veniturile prevăzute la art. 180 alin. (1) lit. b) 
din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, calitatea de 
asigurat încetează la expirarea a 12 luni de la data depunerii declarației prevăzute 
la art. 174 alin. (3) din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, 
dacă nu depun o nouă declarație pentru perioada următoare 

 
-Poate avea coasigurați 
 
-Persoanele fizice care realizează venituri anuale sub nivelul a 12 salarii de bază 
minim brute pe țară pot opta pentru depunerea declarației unice și pentru plata 
contribuției de asigurări sociale de sănătate în aceleași condiții ca și în cazul celor care 
realizează venituri anuale peste nivelul a 12 salarii de bază minime brute, opțiunea 
fiind obligatorie pentru întregul an fiscal. 
 

18. Persoanele persoane fizice, care în anul fiscal precedent au obținut venituri 
din activități independente, venituri din asocierea cu o persoana juridica, 

venituri din cedarea folosinței bunurilor, venituri din investiții, venituri din 
activități agricole, silvicultură și piscicultură sau venituri din alte surse 

act de identitate valabil la data solicitării; 
Declarația Unica privind impozitul pe venit si contribuțiile sociale datorate de 
persoane fizice – formular înregistrat la ANAF; 

Pentru persoanele care realizează veniturile prevăzute la art. 155 alin. (1) lit. b) - h), 
precum și pentru persoanele prevăzute la art. 180 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 
227/2015, cu modificările și completările ulterioare, calitatea de asigurat încetează 
la data la care expiră perioada pentru care au depus declarația prevăzută la art. 
174 alin. (3) din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, dacă 
nu depun o nouă declarație pentru perioada următoare. 

-Poate avea coasigurați 

19.  Persoanele fizice care realizează venituri sub formă de salarii și asimilate 
salariilor din străinătate obținute de către persoanele fizice care desfășoară 

activitate în România și de către persoanele fizice române angajate ale misiunilor 
diplomatice și posturilor consulare acreditate în România formularul 224 

Act identitate, valabil la data solicitării; 
Copie declarație 224 depusă la organul fiscal competent (ANAF), până la data de 25 
inclusiv a lunii următoare celei pentru care s-a realizat venitul; 
Dovada plății contribuției de sănătate emisă de ANAF/Trezorerie/Banca (copie 
chitanța, situație analitică, extras cont, ordin de plată); 



 
20. PERSOANELERETURNATE/ 

EXPULZATE/VICTIME ALE TRAFICULUI DE PERSOANE SI SE AFLA IN 
TIMPUL PROCEDURII NECESARE STABILIRII IDENTITATII 

 
 Adeverința eliberata de instituțiile din subordinea Ministerului de Interne din care 
sa rezulte încadrarea in aceasta categorie, 
 Declarație pe proprie răspundere din care sa rezulte ca nu realizează venituri peste 
valoarea salariului de baza minim brut pe tara (Anexa 3) 
-Calitatea de asigurat încetează in termen de o luna de la data la care persoana nu se 
mai încadrează in aceasta categorie 
-Poate avea coasigurați în situația care se încadrează în categoria celor care datorează 
contribuția pentru veniturile prevăzute la art. 155 sau în categoria persoanelor 
prevăzute la art. 180 din Codul fiscal 
 

21. Persoane care executa o Pedeapsa privativa de Libertate 

-Poate avea coasigurați în situația care se încadrează în categoria celor care datorează 
contribuția pentru veniturile prevăzute la art. 155 sau în categoria persoanelor 
prevăzute la art. 180 din Codul fiscal 
 
 
22. PERSOANELE cetățeni romani, care sunt victime ale traficului de persoane, 

pentru o perioada de cel mult 12 luni 
 
Adeverința eliberata de instituțiile din subordinea MAI din care sa rezulte ca 
îndeplinesc aceasta condiție, 
 Declarație pe proprie răspundere din care sa rezulte ca nu realizează venituri peste 
valoarea salariului de baza minim brut pe tara (Anexa 3) 
-Calitatea de asigurat încetează in termen de o luna de la data la care persoana nu se 
mai încadrează in aceasta categorie 
-Poate avea coasigurați în situația care se încadrează în categoria celor care datorează 
contribuția pentru veniturile prevăzute la art. 155 sau în categoria persoanelor 
prevăzute la art. 180 din Codul fiscal 
 
23. VOLUNTARI care își desfășoară activitatea în cadrul serviciilor de urgență voluntare, 

în baza contractului de voluntariat, pe perioada participării la intervenții de urgență sau a 
pregătirii în vederea participării la acestea, conform prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 
88/2001 privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare pentru 

situații de urgență, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 363/2002, cu 
modificările și completările ulterioare 

Act identitate, valabil la data solicitării – original + copie 
contractul de voluntariat - copie. 

Declarație pe proprie răspundere din care sa rezulte ca nu realizează venituri peste 
valoarea salariului de baza minim brut pe tara (Anexa 3) 
-Poate avea coasigurați în situația care se încadrează în categoria celor care datorează 
contribuția pentru veniturile prevăzute la art. 155 sau în categoria persoanelor 
prevăzute la art. 180 din Codul fiscal 

 


