
PROIECT 
Anexa 1.1 

Anexa angajator 
 

SECŢIUNEA A- Alte date de identificare a plătitorului 
Număr ordine registrul comerţului    /      /     Cod CAEN     
Adresă sediu social  
 Telefon  Fax  E-mail  
Casa de asigurări de sănătate 
angajator 

  Tarif de risc (%)   Datorează contribuţii 
accidente  de muncă D/N 

 

 
SECŢIUNEA B - Indicatori statistici 

1 Număr de asiguraţi şomaj   
2 Număr de asiguraţi concedii şi indemnizaţii  
3 Număr de asiguraţi pentru care angajatorul datorează CAS  
4 Total fond de salarii brute  

 
SECŢIUNEA C 
C.1. Condiţii de muncă  
Nr. 
Crt. 

Condiţii de 
muncă 

Total venit 
realizat 

 

Total bază de 
calcul a contribuţiei 
la BASS aferentă 

indemnizaţiei 
conform O.U.G. 

158/2005 

Scutiri angajator Contribuţie CAS - angajator 

1 normale    
2 deosebite    
3 speciale    

 

4 Total     
      

5 Bază calcul punctaj şomaj tehnic beneficiar de scutire  
6 Total sumă de recuperat de angajator de la BASS, aferentă lunii de raportare  
7 Total sumă de recuperat de angajator de la FAAMBP, aferentă lunii de raportare  

 
C.2. Indemnizaţii sănătate (conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.158/2005, cu modificările şi 
completările ulterioare) 
Nr. 
Crt 

Tip indemnizaţie Nr. 
cazuri 

Total zile 
prestaţii 

Zile prestaţii 
suportate de 
angajator 

Zile prestaţii 
suportate din 
FNUASS 

Suma suportată 
de angajator 

Suma suportată 
din FNUASS 

1 Incapacitate temporară 
de muncă 

      

2 Prevenire îmbolnăvire     
3 Sarcină şi lăuzie     
4 Îngrijire copil bolnav     
5 Risc maternal   

 
 

 

 
6 Total  

 
7 Total contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii, calculate la fond salarii  
8 Total contribuţii pentru concedii şi indemnizaţii datorate pentru indemnizaţiile suportate din 

FAAMBP 
 

9 Total contribuţii datorate pentru concedii şi indemnizaţii  
10 Total cuantum prestaţii de suportat din bugetul FNUASS pentru concedii şi indemnizaţii  
11 Total sumă recuperată de angajator din contribuţia lunii curente  
12 Total sumă de virat la FNUASS pentru concedii şi indemnizaţii  
13 Total sumă rămasă de recuperat de la FNUASS pentru concedii şi indemnizaţii  

 
C.3. Indemnizaţii pentru accidente de muncă şi boli profesionale 
Nr. 
Crt. 

Tip indemnizaţie Număr 
cazuri 

Zile 
prestaţii 

Sumă totală  
accidente de muncă 

Sumă  
suportată din FAAMPB 

1 Incapacitate temporară de muncă     
2 Trecerea temporară la alt loc de 

muncă 
    

3 Reducerea timpului de lucru     
4 Cursuri de calificare şi reconversie 

profesinală 
    

5 Total   
 
Ajutoare de deces Număr cazuri  Sumă  
 
C.4. Sumă scutită din contribuţia la şomaj a angajatorului 
potrivit prevederilor legale în vigoare 

 

 
C.5. Subvenţii/ scutiri/ reduceri (conform Legii nr.76/2002, cu modificările şi completările ulterioare) 
Nr.  
Crt. 

Subvenţie/scutire/reducere Sumă de recuperat din 
contribuţia datorată 

Sumă de restituit  
de la AJOFM/ AMOFM 

1    
 

Bază de calcul  Contribuţie C.6. Contribuţie şomaj datorată de angajator   
 



PROIECT 
Bază de calcul Contribuţie C.7. Contribuţie fond de garantare datorată de 

angajator   

 
Secţiunile D şi E se completează numai de instituţii asimilate angajatorilor 

SECŢIUNEA D - Indicatori statistici 
1 Număr de asiguraţi şomaj   
2 Număr de asiguraţi (concedii şi indemnizaţii )  
3 Număr de asiguraţi pentru care angajatorul datorează CAS  
4 Total indemnizaţii de şomaj  

 
SECŢIUNEA E 
E.1. Condiţii de muncă  

Condiţii 
de muncă 

Total venit realizat 
 

Total bază de calcul a contribuţiei la BASS 
aferentă indemnizaţiei cf. O.U.G. 

158/2005 

Contribuţie CAS - angajator 

normale    
 
E.2. Indemnizaţii sănătate (conform Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.158/2005, cu modificările şi 
completările ulterioare) 
Nr. 
Crt 

Tip indemnizaţie Nr. 
cazuri 

Total zile 
prestaţii 

Zile prestaţii suportate din 
FNUASS 

Sumă suportată 
din FNUASS 

1 Incapacitate temporară de 
muncă 

    

2 Prevenire îmbolnăvire     
3 Sarcină şi lăuzie     
4 Îngrijire copil bolnav     
5 Risc maternal     
6 Total  

 
7 Total contribuţii pentru concedii şi indemnizatii calculate la total indemnizaţii  
8 Total contribuţii concedii şi indemnizatii datorate pentru indemnizaţiile suportate din FAAMBP  
9 Total contribuţii datorate pentru concedii şi indemnizaţii  

10 Total cuantum prestaţii de suportat din bugetul FNUASS pentru concedii şi indemnizaţii  
11 Total sumă recuperată de instituţia asimilată angajatorului din contribuţia lunii curente  
12 Total sumă de virat la FNUASS pentru concedii şi indemnizaţii  
13 Total sumă rămasă de recuperat de la FNUASS pentru concedii şi indemnizaţii  

 
E.3. Indemnizaţii pentru accidente de muncă şi boli profesionale 
Nr. 
Crt. 

Tip indemnizaţie Număr 
cazuri 

Zile 
prestaţii 

Sumă totală  
accidente de muncă 

Sumă  
suportată din FAAMBP 

1 Incapacitate temporară de muncă     
2 Trecerea la alt loc de muncă     
3 Reducerea timpului de lucru     
4 Cursuri de calificare şi reconversie 

profesinală 
    

5 Total   
 
Ajutoare de deces Număr de cazuri  Sumă  
 
SECŢIUNEA F - Impozit pe venitul din salarii, defalcat pe sediul principal şi sediile secundare 
 
F.1. Sediu principal 
Suma de plată     
 
F.2. Sedii secundare  
Nr. Crt. Cod de înregistrare fiscală sediu secundar Sumă de plată 
         
... ... ... 
 
 
 
 


