INFORMAŢII CU PRIVIRE LA OBŢINEREA CALITĂŢII
DE ASIGURAT
În cazul în care nu ați fost găsit că asigurat la Casă de Sănătate de unde aveți
domiciliul, aveți următoarele cai de urmat pentru dobândirea calității de asigurat în
funcție de categoria la care va încadrați:
a) persoanele neasigurate care nu obțîn venituri impozabile și nu se regăsesc in
categoriile enumerate mai jos : se vor prezența cu adeverință din care să
rezulte că nu obțin că nu obțin venituri impozabile, eliberate de către
Administrația Financiară pentru cei din mediul urban sau de către Serviciul
Financiar din cadrul Primăriilor din mediul rural;
b) Salariat – se adresează angajatorului pentru a solicită acestuia depunerea la
CAS a declarației lunare cu lista salariaților ( anexele 2a, 2b și 2c) în format
electronic și listat;
c) persoanele fără venituri aflate în întreținerea unui salariat se adresează
angajatorului pentru a solicita acestuia luarea în evidență în această categorie
și transmiterea la CAS a declarației lunare cu lista coasiguraților ( anexele
2a, 2b, și 2c) în format electronic și listat . Statutul de coasigurat nu este
implicit ci se obține de la momentul solicitării și al demonstrării cu
documente justificative ( certificat de căsătorie, declarație că nu obțîn
venituri impozabile, declarație de luare în întreținere de către salariat) că se
pot încadra in această categorie;
d) persoanele beneficiare de ajutor social se vor adresa serviciilor de asistență
socială din primării pentru a solicita acestuia depunerea la CAS declarației
lunare cu lista persoanelor beneficiare , în același format ca la declarațiile
angajatorilor ( doar anexele 2a și 2b) în format electronic și listat . Categoria
înscrisă în dreptul acestor persoane va fi TAS. ;
e) persoanele aflate în creștere copil până la 2 ani sau 3 ani în cazul copiilor
bolnavi se vor adresa Agenției Județene pentru Prestații Sociale ( Direcția
Muncii) pentru a solicita acestuia depunerea la CAS a declarației lunare cu
lista persoanelor beneficiare, în același format ca la declarațiile angajatorilor
( doar anexele 2a și 2b) în format electronic și listat. Categoria înscrisă în
dreptul acestor persoane va fi CIC;

f) persoanele fizice autorizate, membrii în asociații familiale , persoanele care
obțin venituri agricole, cetățenii străini sau cetățenii români cu domiciliul în
străinătate se adresează serviciului de evidență asigurați din cadrul CAS in
vederea plății contribuției de asigurare pe baza de declarație ;
g) persoanele care obțin venituri din dividende , dobânzi, inchiriei, drepturi de
proprietate intelectuală , precum și alte categorii de persoane care obțin alte
categorii de venituri – dacă nu sunt declarați, liber profesioniști , șomeri sau
cu venituri agricole , se adresează serviciului de evidență asigurați din cadrul
CAS in vederea plății contribuției de asigurare pe baza de declarație;
h) persoanele fără venituri aflate în întreținerea unui asigurat care obține alte
venituri decât cele de natură salarială se adresează direct la CAS pentru
luarea în evidență. Statutul de coasigurat nu este implicit ci se obține de la
momentul solicitării și al demonstrării cu documente justificative ( dovada
asigurării intreținătorului, certificat de căsătorie, declarația că nu obțin
venituri impozabile) că se pot încadra in această categorie ;
i) bolnavii aflați sub tratament în cadrul unui Program Național de Sănătate se
vor adresa medicului coordonator al programului cu solicitarea înscrierii în
raportarea lunară către CAS. Bolnavii care urmează tratamentul prescris de
medicul curant (de familie sau specialist ) se vor adresa direct la CAS cu
adeverință de la medicul respectiv;
j) femeile gravide sau lehuze se adresează direct la CAS cu adeverință
eliberată de medic sau certificatul de naștere al copilului, după caz, precum
și adeverință din care rezultă că nu obțin venituri sau că obțin venituri sub
nivelul salariului minim brut pe economie;
k) persoanele cu handicap precum și tinerii până în 26 de ani care provin din
sistemul de protecție a copilului se vor adresa Direcției Generale de
Asistență Socială și Protecție a Copilului pentru înscrierea în raportarea
lunară către CAS;
l) pensionarii care nu se regăsesc ca persoane asigurate raportate de către CJP
și nu obțin alte venituri impozabile se vor adresa la CAS cu cuponul de
pensie sau alt document care demonstrează încadrarea in acesta categorie. ;
m) persoanele beneficiare de legi speciale și nu obțin venituri impozabile vor
prezenta la CAS documente care demonstrează încadrarea in această
categorie;
n) persoanele care nu se regăsesc în baza de date a CAS se vor prezenta la CAS
cu actul de identitate ( certificat de naștere, carte de identitate) pentru luarea
în evidență;

o) elevii , studenții, masteranzii sau doctoranzii , cu vârstă până în 26 de ani se
vor adresa instituțiilor de învățământ pentru înscrierea în baza de date
comunicată către CAS. Elevii sau studenții care se află în evidență altor case
de asigurări , vor comunica acestora dovada încadrării în categorie (
adeverință sau carnet elev sau student) pentru luarea în evidență și validare
că asigurat în SIUI. În cazul persoanelor care studiază într-un alt stat
membru UE, actul doveditor îl constituie adeverința de studii tradusă și
legalizată în care să fie înscrise explicit coordonatele în timp ale anului
universitar;
p) persoanele expulzate sau returnate sau sunt victime ale traficului de persoane
vor comunica la CAS adeverința sau legitimația eliberată de instituția
abilitată. ;
q) persoanele care nu se identifică în categoriile enumerate anterior se vor
adresa la CAS pentru consiliere și încadrarea într-o categorie de asigurat.

