REGULI DE COMPLETARE A DECLARAŢIEI UNICE D112
Deoarece începând cu 01.10.2014 conform Ordinului CNAS
nr.581/08.09.2014 calitatea de asigurat se verifică on line de către
furnizorii de servicii medicale la acordarea de servicii medicale
asiguraţilor, facem următoarele precizări pentru completarea
declaraţiei unice D112:
 Potrivit Legii 95/2006 cu modificări şi completări ulterioare coasiguraţi sunt
: soţul, soţia , parinţii persoanei asigurate , nu copii ( minori sau majori)
-în D112 pentru soţ, soţie relaţia de rudenie este căsătorie iar pentru
părinţi relaţia de rudenie este paternitate
 Data angajării este obligatoriu a fi aceeaşi în toate declaraţiile depuse
 Dacă angajaţii au lichidat activitatea este obligatoriu de completat câmpul
Data Lichidării
 Dacă sunt angajaţi care au lichidat din firmă şi se reangajează la aceeaşi
societate, în câmpul Data angajării se completează data de la care este
reangajat şi nu vechea dată de angajare
 Persoanele care au suspendat contractul de muncă pentru că se află în
concediu de creştere a copilului până la 2 -3 ani sau se află în concediu fără
salar ,vor fi raportate în D112 cu data de închidere ( data intrării în CIC sau a
plecării în CFS) iar când se întorc la muncă Data angajării va fi egală cu ziua
revenirii.
 Declaraţia rectificativă se întocmeşte pentru fiecare declaraţie iniţială care
are erori.
 În declaraţia rectificativă vor fi trecute obligatoriu toate persoanele care sunt
şi în declaraţia iniţială. Dacă un asigurat este raportat în declaraţia iniţială şi
nu este cuprins în declaraţia rectificativă , aplicaţia informatică îi închide
asigurarea.
 Pentru persoanele angajate anterior datei de 01.07.2012 cu contract civil,
contract de mandat, agent, drepturi de autor si pentru care relaţia
contractuală continuă şi după data de 01.07.2012 , în câmpul –Data
angajării- se va completa obligatoriu data de 01.07.2012 şi nu data
contractului(Conform OUG 125/2011 numai de la data de 01.07.2012
angajatorii au obligaţia reţinerii şi virării contribuţiei la sănătate pentru
aceste categorii de persoane).Dacă pentru aceste categorii în câmpul –Data
angajării- se trece o dată anterioară datei de 01.07.2012-declaraţia nu se
preia.
Facem aceste precizări deoarece calitatea de asigurat pentru persoanele
raportate în D112 se înregistrează pe baza datelor din declaraţiile depuse
de angajatori, nerespectarea regulilor de completare afectează calitatea de
asigurat a angajaţilor, care vor întâmpina dificultăţi la accesarea
serviciilor medicale.
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