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Nomenclator 5 - Tip asigurat A,B  

Valoare Explicatie Data 
modificarii 

1 Salariat   

8 Personalul român trimis în misiune permanentă în străinătate, inclusiv pentru 
categoriile de personal trimise în misiune temporară sau permanentă în străinătate 
prevăzute prin hotărâre a Guvernului, 

 

2 Salariat Militar (contributia de somaj=0);  

3 Alte categorii de persoane care realizeaza venituri asimilate salariilor - care nu au 
contract individual de munca sau raport de servicii (nu este salariat) ( altele decât 
cele de la 9 pana la 20) 

Începând cu luna 
de raportare oct 
2017 se va 
selecta 
subcategoria 
 
pt acest tip de 
asigurat bazele la 
somaj, sănătate, 
pensie, fond de 
garantare sunt 0 
începând cu luna 
de raportare oct 
2017 

9  - Persoane care ocupă funcţii de demnitate publică, stabilite potrivit legii. 

 

01.10.17 

10 Consilierii locali, consilierii județeni și ai municipului București. 01.10.17 

11  - Persoane alese în cadrul persoanelor juridice, fără scop patrimonial, 

respectiv, persoanele alese în consiliul de administraţie/comitetul 

director/consiliul superior, comitetul executiv/biroul permanent, comisia de 

disciplină şi altele asemenea. 

01.10.17 

12 - Directori cu contract de mandat, membri ai directoratului de la societăţile 
administrate în sistem dualist şi ai consiliului de supraveghere, potrivit legii, 
manageri, în baza contractului de management prevăzut de lege. 

01.10.17 

13 - Administratori ai societăţilor si manageri cu contract de management, care 

primesc sume din profitul unitatii, potrivit legii sau actului constitutiv, după 

caz. 

01.10.17 

14 -Salariaţi care primesc sume pentru participarea  la profit, potrivit legii, cu 

excepția sumelor care se acordă ulterior încetării CIM. 

01.10.17 

15 - Persoane care încasează indemnizaţii lunare plătite conform legii de 

angajatori pe perioada de neconcurenţă, stabilite conform contractului 
individual de muncă. 

01.10.17 

16  - Persoane care au raportul de muncă suspendat, urmare a faptului că se află 

în incapacitate temporară de muncă și beneficiază de indemnizație de 
asigurări sociale de sănătate. 

01.10.17 

17 - Persoane care au raportul de muncă suspendat, urmare a faptului că se află 01.10.17 
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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 


