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       CONTRIBUŢIA DE SĂNĂTATE  

   PENTRU PERSOANELE CARE NU REALIZEAZĂ VENITURI 

 

    Începând cu 1 ianuarie 2016, persoanele fizice CARE:  

 

 - NU  realizează venituri din: salarii sau asimilate salariilor, pensii, venituri din activităţi 

independente, venituri din asocierea cu o persoană juridică, cedarea  folosinţei bunurilor,  

investiţii, activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură, alte surse,  indemnizaţii de şomaj, 

indemnizaţii pentru creşterea copilului, ajutorul social  

 şi  

 

 - NU  se încadrează în categoriile de persoane exceptate de la plata contribuţiei sau în 

categoriile de persoane pentru care plata contribuţiei se suportă din alte surse,  

  

 DATOREAZĂ lunar contribuţie de asigurări sociale de sănătate (CASS) în sumă de 58 lei/lună 

până la 1 mai 2016, iar începând cu 1 mai 2016 de 69 lei/lună  

( 5,5%  x salariul minim brut pe economie: 1050 lei  până în 1 mai 2016, respectiv 1250 lei 

începând cu data de 1 mai 2016) 

 

 În vederea plăţii contribuţiei, aceste persoane trebuie să se înregistreze fiscal la organul fiscal în 

a cărui rază teritorială îşi au domiciliul, prin depunerea formularului 604 “Declaraţie de înregistrare 

în evidenţa persoanelor fizice care nu realizează venituri, precum şi pentru stabilirea 

obligaţiilor de plată a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate”, în termen de 15 zile de la 

data la care se încadrează în categoria persoanelor care nu realizează venituri 

 

 Termen plată trimestrial: 25 martie, 25 iunie, 25 septembrie, 25 decembrie 

 

 ATENŢIE! Persoanele fizice care: 

- nu au realizat venituri pe o perioadă mai mare de 6 luni si 

- nu au efectuat plata contribuţiei lunare pentru această perioadă 

 DATOREAZĂ pentru luna în care solicită înregistrarea prin depunerea formularului 604 o 

contribuţie calculată prin aplicarea cotei de 5,5% asupra bazei de calcul reprezentând 

valoarea a de 7 ori salariul minim brut pe ţară.  

 Termenul de plată este 30 de zile de la comunicarea deciziei de impunere prin care 

organul fiscal stabileşte această contribuţie.  

 

 În cazul în care, ulterior înregistrării fiscale, persoana se încadrează în categoriile de 

persoane exceptate de la plata CASS sau pentru care plata CASS este suportată din alte 

surse trebuie să depună la organul fiscal, în termen de 15 zile de la data la care a intervenit 

evenimentul, formularul 605 „Cerere de încetare a calităţii de persoană fizică fără venituri”. 

     

 

 



 

 

 Persoanele exceptate de la plata contribuţiei de sănătate sunt: 

- copiii până la vârsta de 18 ani, tinerii de la 18 ani până la vârsta de 26 de ani, dacă sunt elevi, 

inclusiv absolvenţii de liceu, până la începerea anului universitar, dar nu mai mult de 3 luni de la 

terminarea studiilor, ucenicii sau studenţii, precum şi persoanele care urmează modulul instruirii 

individuale, pe baza cererii lor, pentru a deveni soldaţi sau gradaţi profesionişti.  

- tinerii cu vârsta de până la 26 de ani care provin din sistemul de protecţie a copilului. - soţul, soţia şi 

părinţii fără venituri proprii, aflaţi în întreţinerea unei persoane asigurate; 

- persoanele ale căror drepturi sunt stabilite prin Decretul-lege  118/1990 privind acordarea unor 

drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 

martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu 

modificările şi completările ulterioare, prin Legea 51/1993 privind acordarea unor drepturi 

magistraţilor care au fost înlăturaţi din justiţie pentru considerente politice în perioada anilor 1945 - 

1989, cu modificările ulterioare, prin Ordonanţa Guvernului 105/1999 privind acordarea unor drepturi 

persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 

1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea 

189/2000, cu modificările şi completările ulterioare, prin Legea 44/1994 privind veteranii de război, 

precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, prin Legea 309/2002 privind recunoaşterea şi acordarea unor drepturi 

persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcţiei Generale a Serviciului Muncii în 

perioada 1950 - 1961, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi persoanele prevăzute la 

articolul 3 alineat (1) litera b) punct 1 din Legea recunoştinţei pentru victoria Revoluţiei Române din 

Decembrie 1989 şi pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Braşov din noiembrie 1987  

341/2004, cu modificările şi completările ulterioare, pentru drepturile băneşti acordate de aceste 

legi; 

- persoanele cu handicap, pentru veniturile obţinute în baza Legii 448/2006, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- bolnavii cu afecţiuni incluse în programele naţionale de sănătate stabilite de Ministerul Sănătăţii, 

până la vindecarea respectivei afecţiuni, dacă nu realizează venituri asupra cărora se datorează 

contribuţia; 

- femeile însărcinate şi lăuzele, dacă nu realizează venituri asupra cărora se datorează contribuţia 

sau dacă nivelul lunar al acestora este sub valoarea salariului de bază minim brut pe ţară. În cazul în 

care venitul lunar realizat depăşeşte nivelul salariului de bază minim brut pe ţară, baza lunară de 

calcul al contribuţiei de asigurări sociale de sănătate o reprezintă numai partea de venit care 

depăşeşte acest nivel.  

(Baza legală: articolele 180 - 183 din Legea 227/2015 privind Codul fiscal, Ordinul ANAF 3743/2015) 

    

 Salariul minim brut pe economie este reglementat în prezent de Hotărârea Guvernului 

1091/2014, iar începând cu 1 mai 2016 de Hotărârea Guvernului  1017/2015 

  

 

             Material informativ elaborat în data  de 11.02.2016 

 

 

 

 

 

 


