
Documente necesare pentru dobândirea calității de asigurat : 

- elevi (care au împlinit 18 ani) şi studenţi :           

   - copie CI ;                                        

- adeverinţă instituţia de învăţamânt ;                                      

  - declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte că nu realizează venituri din activităţi 

independente (model);            

 

 -  co-asiguraţi de pensionari, de şomeri, de persoane beneficiare de indemnizaţie creştere copil, 

persoane cu handicap, persoane fără venituri (nesalariaţi), persoane care realizează venituri din 

activităţi independente :                                     

- copie CI ;                                        

- copie certificat căsătorie ;                                        

- dovada calităţii de asigurat pentru soţ/soţie : cupon pensie din luna anterioară, decizie asupra 

capacităţii de muncă, cupon şomaj, certificat de încadrare într-un grad de handicap şi cupon 

persoană cu handicap, adeverinţă de la Agenţia pentru Prestaţii Sociale, chitanţă ANAF ;                                       

- declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte că nu realizează venituri din activităţi 

independente (model) ;                                       

 

       - persoane fără venituri (nesalariaţi) :  

- copie CI ; 

 - copie chitanţă ANAF ;                                        

- declaraţie unică ANAF. 

  

      - persoane care realizează venituri din activităţi independente :                                         

- copie CI ;                                         

- copie chitanţă ANAF ;                                        

 - copie declarație unică ANAF ;  

  

     - persoanele cu handicap :                                  

    - copie CI ;                                    

  - certificat de încadrare într-un grad de handicap ;                                      

- declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte că nu realizează venituri din activităţi 

independente (model) ;  

 



  

  

    - bolnavii cu afecţiuni incluse în programele naţionale de sănătate :   

- copie CI ;                                         

 - adeverinţă medicală eliberată de medicul curant sau de medicul coordonator al programului de 

sănătate ;                                      

   - declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte că nu realizează venituri din activităţi 

independente (model) ;  

  

- pentru femeile însărcinate sau lăuze :                                       

  - copie CI ;                                         

- adeverinţă medicală, certificat de naştere al copilului – pentru lăuze ;                                         

- declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte că nu realizează venituri din activităţi 

independente (model) ;  

  

     - pentru persoanele care se  află în concediu creştere copil :                                        

 - copie CI ;                                        

 - adeverinţă eliberată de Agenţia pentru Prestaţii Sociale ;                                         

- declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte că nu realizează venituri din activităţi 

independente (model) ;  

  

     - pentru persoanele care se  află în şomaj :                                       

  - copie CI ;                                        

 - adeverinţă eliberată de Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă şi/sau carnet şomer 

vizat la zi;                                       

  - declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte că nu realizează venituri din activităţi 

independente (model) ;  

  

- pentru persoanele care au calitatea de pensionari :         

    - copie CI ;                                      

   - decizia de pensionare;                                         

- declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte că nu realizează venituri din activităţi 

independente (model) . 


