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CATEGORII BAZA LEGALĂ ACTE DOVEDITOARE VALABILITATE 
ADEVERINŢĂ 

Copiii în vârstă de până la 18 ani Legea nr. 95/2006 
Art. 213 alin.1 lit. A 

- act de identitate sau certificat de naştere, după caz; Până la împlinirea 
vârstei de 18 ani; 

 

Tinerii între 18 şi 26 ani Legea nr. 95/2006 
Art. 213 alin.1 lit. A 

- act de identitate; 
-  document din care să rezulte că au calitatea de elev sau student; 
- declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte că nu realizează venituri din muncă. 
 

Pe durata anului 
şcolar sau universitar 

Tinerii cu vârsta de până la 26 ani care provin din sistemul de 
protecţie a copilului 

Legea nr. 95/2006 
Art. 213 alin.1 lit. B 

 

 - act de identitate; 
- document care să ateste că au fost incluşi într-un sistem de protecţie a copilului; 
- document eliberat de primăria din localitatea de domiciliu prin care să ateste că nu 
beneficiază de ajutor social; 
- declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte că nu realizează venituri din muncă. 
 

1 an 

Soţul, soţia şi părinţii aflaţi în întreţinerea unei persoane asigurate 
Legea nr. 95/2006 

Art. 213 alin.1 lit. B 
 

- act de identitate; 
- documente care să ateste relaţia de rudenie sau căsătorie; 
- declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte că nu realizează venituri proprii; 
- declaraţie pe propria răspundere a persoanei asigurate prin care declară că are în 
întreţinere persoana respectivă. 
 

3 luni 

Beneficiarii legilor speciale: Decretul-lege nr. 118/1990, Legea nr. 
189/2000, Legea nr. 44/1994, Legea nr. 309/2002, Legea nr. 

341/2004 

Legea nr. 95/2006 
Art.213 alin.1 lit. C 

 

- act de identitate; 
- document doveditor că se încadrează în una din categoriile beneficiare ai acestor legi; 
- declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte că nu realizează venituri impozabile, 
altele decât cele prevăzute de legile speciale sau pensii. 
 

1 an 

Persoane cu handicap 
Legea nr. 95/2006 

Art.213 alin.1 lit. D 
 

- act de identitate; 
- certificat de încadrare într-un grad de handicap; 
- declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte că nu realizează venituri din muncă, 
pensie sau alte surse,în afara celor prevăzute de legea prin care li s-a stabilit această 
calitate. 
 

1 an 

Bolnavii cu afecţiuni incluse în programele naţionale de sănătate 
stabilite de Ministerul Sănătăţii Publice, până la vindecarea 

respectivei afecţiuni 

Legea nr. 95/2006 
Art. 213 alin.1 lit. E 

 

- act de identitate; 
- adeverinţa 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 muncă, 
pensie sau alte surse. 
 

1 an 

Femeile însărcinate sau lăuze 
Legea nr. 95/2006 

Art. 213 alin.1 lit. F 
 

- act de identitate; 
- adeverinţă medicală;  
- certificat de naştere a copilului – pentru lăuze; 
- declaraţie pe propria răspundere că nu realizează venituri sau  documente justificative că 
realizează venituri lunare sub salariul de bază minim brut pe ţară. 
 

1 an 

Persoanele care se află în concediu pentru creşterea copilului până Legea nr. 95/2006 - act de identitate; 2 ani 
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la împlinirea vârstei de 2 ani şi în cazul copilului cu handicap până 
la împlinirea de către copil a vârstei de 3 ani 

Art. 213 alin.2 lit. C 
 

- decizia emisă de direcţiile judeţene de muncă, familie şi egalitate de şanse. 

Persoanele care beneficiază de indemnizaţie de şomaj 

Legea nr. 95/2006 
Art. 213 alin.2 lit. E 

 
 

- act de identitate 
- carnet şi/sau adeverinţă eliberată de instituţiile care administrează bugetul asigurărilor 
pentru şomaj. 
 

6 luni 

Persoanele care sunt returnate sau expulzate ori sunt victime ale 
traficului de persoane şi se află în timpul procedurilor necesare 

identităţii 

Legea nr. 95/2006 
Art. 213 alin.2 lit. F 

 

- adeverinţă eliberată de instituţiile din subordinea Ministerului Internelor şi Reformei 
Administrative şi din care să rezulte că se află în această situaţie. 
 

3 luni 

Persoanele care fac parte dintr-o familie care are dreptul la ajutor 
social, potrivit Legii nr. 416/2001 

Legea nr. 95/2006 
Art. 213 alin.2 lit. G 

- act de identitate 
 - adeverinţă eliberată de către primăria localităţii de domiciliu, din care să rezulte că 
acestea se încadrează în categoria persoanelor care au dreptul la ajutor social. 

1 an 

Persoanele care au calitatea de pensionari Legea nr. 95/2006 
Art. 213 alin.2 lit. H 

- act de identitate 
- cuponul, mandatul poştal de achitare a drepturilor sau a talonului de plată prin cont curent 
deschis la o unitate bancară, din luna anterioară 
- declaraţia pe propria răspundere din care să rezulte că nu realizează venituri impozabile, 
altele decât cele realizate din pensii. 
 

2 ani 

Persoanele care se află în executarea măsurilor prevăzute la art. 
105, 113 şi 114 din Codul penal şi pentru persoanele care se află în 

perioada de amânare sau de întrerupere a executării pedepsei 
privative de libertate 

Legea nr. 95/2006 
Art. 213 alin.2 lit. I 

 
 

- adeverinţă emisă de instituţia respectivă sau de instituţia în grija căreia se află persoana. 
 3 luni 

 

Persoanele care au calitatea de salariat, precum şi coasiguraţii acestora vor putea face dovada calităţii de asigurat pe baza adeverinţei eliberată de angajatori, conform modelului prevăzut în anexa 
1^1 din Ordinul nr. 903/2007 sau pe baza adeverinţei eliberată de Casa de Asigurări de Sănătate. 

Persoanele care au calitatea de pensionar vor putea face dovada calităţii de asigurat până la eliberarea adeverinţei de asigurat şi pe baza cuponului mandatului poştal de achitare a drepturilor de 
pensie, a talonului de plată prin cont curent personal deschis la o unitate bancară sau cu o adeverinţă eliberată de instituţia plătitoare a pensiei.  

Copiii în vârstă de până la 18 ani vor putea face dovada calităţii de asigurat până la eliberarea adeverinţei de asigurat pe baza certificatului de naştere sau a actului de identitate, după caz. 

ASIGURATUL ARE OBLIGAŢIA DE A ANUNŢA ÎN TERMEN DE 15 ZILE CALENDARISTICE MEDICUL DE FAMILIE ŞI CASA DE ASIGURĂRI DE 
SĂNĂTATE DESPRE ORICE SCHIMBARE CARE POATE CONDUCE LA MODIFICAREA CONDIŢIILOR DE DOBÂNDIRE A CALITĂŢII DE ASIGURAT FĂRĂ 
PLATA CONTRIBUŢIEI SAU CU PLATA CONTRIBUŢIEI DIN ALTE SURSE. 

CALITATEA  DE ASIGURAT SE URMĂREŞTE PE PERIOADA TERMENELOR DE PRESCRIPŢIE PRIVIND OBLIGAŢIILE FISCALE. 

 


