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în incapacitate temporară de muncă și beneficiază de indemnizație din fondul 

de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale, ca urmare a unui 

accident de muncă. 
18  - Persoane care realizează venituri din salarii sau asimilate salariilor şi nu se 

mai regăsesc în raporturi juridice cu persoanele fizice şi juridice care au 

calitatea de angajatori sau sunt asimilate acestora, dar încasează venituri ca 

urmare a faptului că au avut încheiate raporturi juridice şi respectivele 
venituri se acordă, potrivit legii, ulterior sau la data încetării raporturilor 

juridice. 

01.10.17 

19 - Persoane care realizează  venituri aferente perioadei în care raporturile de 
muncă sau de serviciu  sunt suspendate potrivit legii, altele decât cele aferente 

perioadei de incapacitate temporară de muncă cauzată de boli obişnuite ori de 

accidente în afara muncii şi perioadei de incapacitate temporară de muncă în 

cazul accidentului de muncă sau al bolii profesionale, în care plata 
indemnizaţiei se suportă de unitate, conform legii. 

01.10.17 

20 - Reprezentanţi în organisme tripartite, potrivit legii. 01.10.17 

4 Membri ai comisiei de cenzori sau comitetului de audit, precum şi membri în 
consilii, comisii, comitete şi altele asemenea: preşedinţii asociaţiilor de 
proprietari sau alte persoane care îşi desfăşoară activitatea în baza 
contractului de mandat în cadrul asociaţiilor de proprietari 

01.01.14 

5 Persoane disponibilizate care beneficiaza de plati compensatorii acordate in 
baza contractului colectiv sau individual de munca suportate din fondul de salarii 

 

6 Administratorii societăţilor comerciale, companiilor/societăţilor naţionale şi 
regiilor autonome, desemnaţi /numiţi în condiţiile legii, precum şi 
reprezentanţii în adunarea generală a acţionarilor şi în consiliul de 
administraţie 

27.01.14 

7 Salariat Militar care isi desfasoara activitatea in alte conditii de munca 27.01.14 
01.10.17 

21 Persoane care realizează venituri din activități dependente potrivit legii, ca 
urmare a reîncadrării activității. 

01.10.17 

22 Persoane care realizează venituri din activități dependente, asigurate în 
sistemele proprii de asigurări sociale și care nu au obligaţia asigurării în 
sistemul public de pensii potrivit legii. 

 

 

01.10.17 

 
 
 
 
 
Nomenclator 6 - Tip asigurat alte entitati C  

Valoare Explicatie Data 
modificarii 
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1 Personal monahal Culte Recunoscute  
(declara Ministerul Cultelor si unitatile subordonate) 

 

2 Somer (declara ANOFM)  

3 Pensionari peste limita (declara CNPAS si alte case de pensii) 01.10.17 
4 Persoane beneficiare de ajutor social (declarate de primarii)  

5 Persoane care beneficiaza de indemnizatiie de crestere copilului intre 2-3 ani 
(declara Agentia Nationala pentru Prestatii Sociale) 

 

6 Persoane care beneficiaza de indemnizatiie de crestere copilului cu handicap 
intre 3-7 ani  (declara  Agentia Nationala pentru Prestatii Sociale) 

 

7 Persoane care executa o pedeapsa privativa de libertate sau se afla in arest 
preventiv (declara Ministerul Justitiei) 

 

8 Persoane care se afla in executarea masurilor prevazute la art. 105, 113, 114 
din Cod Penal si persoanele care se afla in perioada de amanare sau 
intrerupere a pedepsei privative de libertate (declara Ministerul Justititiei) 

 

9 Persoane returnate sau expulzate sau victimele traficului de persoane si se afla 
in timpul procedurilor necesare stabilirii demnitatii (declara MAI) 

 

10 Persoane prevazute la art.1 alin. 2 sau art. 23 alin. 3 sau art 32 din OUG 
158/2005 (declara Casele de asigurari de sanatate) 

 

11 Asigurati preluati de casele judetene de pensii de la unitatile in faliment 
 (declara de CJP)  

 

12 -  

13 Sot/Sotie pentru personal roman trimis in misiune permanenta in strainatate 
(declara unitatile care trimit in misiune) 

 

14 
 

Membrii corpului diplomatic care participa la cursuri de pregatire in strainatate 
pe o durata care depaseste 90 de zile calendaristice (declara MAE) 

 

15 Persoane disponibilizate care beneficiaza de plati compensatorii suportate de 
bugetul asigurarilor de somaj (declara ANOFM) 

 

16 Persoanele, cetateni romani, care sunt victime ale traficului de persoane, pentru 
o perioada de cel mult 12 luni 

 

17 Persoane care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală 
Persoane care realizeaza venituri profesionale din drepturi de autor si  
drepturi conexe prev art. III din OUG 58/2010 modificata 

19.07.12 

18 Persoane care realizează venituri din activităţi desfăşurate în baza 
contractelor/convenţiilor civile încheiate potrivit Codului civil, precum şi a 
contractelor de agent. 
Persoane care realizeaza venituri profesionale din contracte / conventii civile 
prev art. III din OUG 58/2010 modificata 

19.07.12 
01.10.17 

19 Consilieri locali 01.10.17 
20 Persoane care realizează venituri din activitatea de expertiză contabilă şi 

tehnică, judiciară şi extrajudiciară 
19.07.12 
01.10.17 

21 
Persoane care realizează venituri, în regim de reţinere la sursă a impozitului pe 
venit,din activităţile agricole  prevăzute la art. 71 lit. d) din Codul Fiscal 

19.07.12 
Desfiintat 
01.07.13 

22 Persoane care realizează venituri obţinute dintr-o asociere cu o persoană 
juridică contribuabil, potrivit titlului IV^1  III din Codul Fiscal, care nu generează 
o persoană juridică (microintreprinderi ) 

19.07.12 
01.10.17 

23 Persoane care realizează venituri obţinute din asocierile fără personalitate 
juridică prevăzute la art. 13 lit. e) din Codul Fiscal 

19.07.12 
01.10.17 
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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 naţ 

01.01.14 
01.10.17 

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. 

01.01.14 
01.10.17 

26 Persoane fizice care realizează venituri din arendarea bunurilor agricole în 
regim de reţinere la sursă a impozitului pe venit, pentru care  plătitorul de 
venit are obligaţia reţinerii la sursă a contribuţiilor individuale de asigurări 
sociale de sănătate potrivit art.29624 alin.(42) din Legea nr. 571/2003, cu 
modificările şi completările ulterioare. Din Legea nr.227/2015 privind Codul 
fiscal, cu modificarile și completarile ulterioare 

01.01.14 

27 Persoane fizice dintr-o asociere cu o persoana juridica contribuabil, 

potrivit titlului II din Legea nr. 227 privind Codul fiscal, cu modificarile și 

completarile ulterioare. ( persoane ce realizeaza impozit pe profit) 

01.10.17 

 
 
 
 
Nomenclator 7 - Indicativ conditii speciale (pt.conditii de munca speciale)  
( modif. 07.06.11 

Valoare Explicatie 
0 Rest 
1 art.30 alin.(1) lit.a) din L263/2010 
2 art.30 alin.(1) lit.b) din L263/2010 zona I  radiatii 
3 art.30 alin.(1) lit.b) din L263/2010 zona II radiatii 
4 art.30 alin.(1) lit.c) din L263/2010 (Militari) 

5 art.30 alin.(1) lit.d) din L263/2010 (Aviatori) 

6 art.30 alin.(1) lit.e) din L263/2010 (cf anexa 2,3 din L263) 

7 art.30 alin.(1) lit.f )din L263/2010 (Artisti) 

 
Nomenclator 8 - Loc prescriere (certificate medicale) 

Valoare Explicatie 
1 Medic de familie 
2 Spital 
3 Ambulatoriu 
4 CAS 

 
Nomenclator 9 - Cod indemnizatie boala (certificate medicale) (26.01.11) 

Valoare Explicatie Grupa de 
boala  

01 Boala obisnuita G1 
02 Accident in timpul deplasarii la/ de la locul de munca – neconfirmat de casa de pensii G1 


