
DOCUMENTE JUSTIFICATIVE ALE CALITATII DE ASIGURAT 
(EXTRAS DIN ORDINUL 581/2014, ART.12) 

 
 
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 s ănătate, iar în situa ţia în care, în urma 
interog ării, persoana nu apare în aplica ţia SIUI, se realizeaz ă printr-
un document justificativ - adeverin ţă, 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 următoarelor 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 c ă 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 lim ita a 4-6 ore 
conven ţionale didactice pe s ăpt ămână: act de identitate valabil la data 
solicit ării, contractul în baza c ăruia 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 
solicit 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 da ta solicit 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 şi o declara ţie pe propria 
r ăspundere a persoanei asigurate prin care aceasta de clar 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 politice 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 persecutate de către regimurile 
instaurate în România cu începere de la 6 septembri e 1940 pân ă 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 v ăduvelor 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 efectua t 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 solicit ării, documente doveditoare c ă se încadreaz ă în 
una dintre categoriile de beneficiari ai acestor le gi, 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 
sănătate 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 programului 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 
poştal 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 modific ările şi complet ările ulterioare: actul de 
identitate valabil la data 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 bancar 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 pierderii 
acestor documente sau pân ă 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 c ă 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 im pozitului pe venit, 
aşa cum sunt definite în Codul fiscal: actul de ident itate valabil la 
data solicit ării şi adeverin ţa de salariat eliberat ă de angajator, al 
cărei 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 soli cit ării 
(carte de identitate, pa şaport, 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. 
 


