
 

Anexa nr. 3 
 

Nomenclatorul “Tip asigurat pentru alte entităţi asimilate angajatorului” 
 
 

 
Valoare 

 

 
Explicație 

1 Personal monahal al Cultelor Recunoscute, declarat de Secretariatul de Stat pentru 
Culte 

2 Şomer, declarat de Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă 
3 Pensionari, pentru veniturile din pensii care depăşesc plafonul prevăzut de Legea 

nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările 
ulterioare sau/şi cel prevăzut de Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu 
modificările şi completările ulterioare, declaraţi de Casa Naţională de Pensii Publice  
prin casele judeţene de pensii şi alte case de pensii 

4 Persoane beneficiare de ajutor social 
5 Persoane care beneficiază de indemnizaţia de creştere a copilului între 2-3 ani  
6 Persoane care beneficiază de indemnizaţia de creştere a copilului cu handicap între 3-7 

ani 
7 Persoane care execută o pedeapsă privativă de libertate sau se află în arest preventiv, 

declarate de Ministerul Justiţiei 
8 Persoane care se află în executarea măsurilor prevăzute la art. 105, 113, 114 din Cod 

Penal şi persoanele care se află în perioada de amânare sau întrerupere a pedepsei 
privative de libertate, declarate de Ministerul Justiţiei 

9 Persoane returnate sau expulzate sau victimele traficului de persoane care se află în 
timpul procedurilor necesare stabilirii demnităţii, declarate de Ministerul 
Administraţiei şi Internelor 

10 Persoane prevăzute la art.1 alin.(2) sau art. 23 alin.(3) sau art. 32 din Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr.158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurăei 
sociale de sănătate, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006, cu 
modificările şi completările ulterioare, declarate de casele de asigurări de sănătate 

11 Asiguraţi preluaţi de casele judeţene de pensii de la unităţile în faliment, declaraţi de 
casele judeţene de pensii  

13 Soţ/Soţie pentru personalul român trimis în misiune permanentă în străinătate, declarat 
de unităţile trimiţătoare 

14 Membrii corpului diplomatic care participă la cursuri de pregătire în străinătate pe o 
durată care depăşeste 90 de zile calendaristice, declaraţi de unităţile trimiţătoare 

15 Persoane disponibilizate care beneficiază de plăţi compensatorii suportate de bugetul 
asigurărilor de şomaj, declarate de Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă 

16 Persoane, cetăţeni români, care sunt victime ale traficului de persoane, pentru o 
perioadă de cel mult 12 luni 

17 Persoane care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală  
18 Persoane care realizează venituri din activităţi desfăşurate în baza 

contractelor/convențiilor civile încheiate potrivit Codului civil, precum şi a contractelor 
de agent.  



 

19 Consilieri locali 
20 Persoane care realizează venituri din activitatea de expertiză contabilă şi tehnică, 

judiciară şi extrajudiciară. 
22 Persoane care realizează venituri obţinute dintr-o asociere cu o persoană juridică 

contribuabil, potrivit titlului IV^1 din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi 
completările ulterioare, care nu generează o persoană juridică. 

23 Persoane care realizează venituri obținute din asocierile fără personalitate juridică 
prevăzute la art. 13 lit. e) din Legea nr. 571/2003, cu modificările şi completările 
ulterioare. 

24 Personal militar, poliţişti şi funcţionari publici cu statut special din sistemul 
administraţiei penitenciare,  la trecerea în rezervă sau direct în retragere, respectiv la 
încetarea raporturilor de serviciu, fară drept de pensie, din domeniul apărării naţionale, 
ordinii publice şi siguranţei naţionale conform art. 296^4 lit. ş) din Legea nr. 571/2003, 
cu modificările şi completările ulterioare. 

25 Persoane fizice care realizează venituri sub formă de salarii de la angajatori nerezidenţi 
şi care achită contribuţiile sociale individuale potrivit art.296^19 alin.(1^13 ) din Legea 
nr. 571/2003, cu modificările şi completările ulterioare. 
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