
Categorii de asigurati 

 

Categorii de asigurati care obtin venituri supuse contribuŃiei de asigurări sociale de 
sănătate: 

a) Contribuabilii la sistemul de asigurări sociale de sănătate, prevăzuŃi în Codul fiscal 

la art. 153 alin. (1) lit. a)-d), datorează, după caz, contribuŃia de asigurări sociale de 
sănătate pentru veniturile din salarii şi asimilate salariilor, . 

b) Contribuabilii la sistemul de asigurări sociale de sănătate, prevăzuŃi în Codul fiscal 
la art. 153 alin. (1) lit. a)-d), care nu se încadrează în categoriile de persoane exceptate 

de la plata contribuŃiei de asigurări sociale de sănătate potrivit prevederilor art. 154, 
datorează contribuŃia de asigurări sociale de sănătate dacă realizează venituri anuale 

cumulate cel puŃin egale cu 12 salarii de bază minime brute pe Ńară din una sau mai 

multe surse de venituri din următoarele categorii: 
• venituri din activităŃi independente 

• venituri din asocierea cu o persoană juridică 
• venituri din cedarea folosinŃei bunurilor 
• venituri din investiŃii 

• venituri din activităŃi agricole, silvicultură şi piscicultură 
• venituri din alte surse. 

  
Categorii de persoane beneficiază de asigurare, fără plata contribuŃiei: 

    a) copiii până la vârsta de 18 ani, tinerii de la 18 ani până la vârsta de 26 de ani, dacă 
sunt elevi, inclusiv absolvenŃii de liceu, până la începerea anului universitar, dar nu 
mai mult de 3 luni de la terminarea studiilor, ucenici sau studenŃi, studenŃii-doctoranzi 

care desfăşoară activităŃi didactice, potrivit contractului de studii de doctorat, în limita 
a 4 - 6 ore convenŃionale didactice pe săptămână, precum şi persoanele care urmează 

modulul instruirii individuale, pe baza cererii lor, pentru a deveni soldaŃi sau gradaŃi 
profesionişti; 

    b) tinerii cu vârsta de până la 26 de ani care provin din sistemul de protecŃie a 
copilului; 

    c) soŃul, soŃia şi părinŃii fără venituri proprii, aflaŃi în întreŃinerea unei persoane 

asigurate; 
    d) persoanele ale căror drepturi sunt stabilite prin Decretul-lege nr. 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 nr. 51/1993 privind acordarea unor drepturi magistraŃilor care au fost înlăturaŃi 
din justiŃie pentru considerente politice în perioada anilor 1945-1989, cu modificările 



ulterioare, prin OrdonanŃa Guvernului nr. 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 nr. 189/2000, cu modificările şi completările ulterioare, prin 

Legea nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor 
şi văduvelor de război, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, prin 

Legea nr. 309/2002 privind recunoaşterea şi acordarea unor drepturi persoanelor care 
au efectuat stagiul militar în cadrul DirecŃiei Generale a Serviciului Muncii în perioada 

1950-1961, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi persoanele prevăzute 
la art. 3 alin. (1) lit. b) pct. 1 din Legea recunoştinŃei pentru victoria RevoluŃiei 

Române din Decembrie 1989, pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Braşov 

din noiembrie 1987 şi pentru revolta muncitorească anticomunistă din Valea Jiului-
Lupeni - august 1977 nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare, pentru 

drepturile băneşti acordate de aceste legi; 
    e) persoanele cu handicap, pentru veniturile obŃinute în baza Legii nr. 448/2006 

privind protecŃia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

    f) bolnavii cu afecŃiuni incluse în programele naŃionale de sănătate stabilite de 

Ministerul SănătăŃii, până la vindecarea respectivei afecŃiuni; 
    g) femeile însărcinate şi lăuzele; 

    h) persoanele fizice care se află în concedii medicale pentru incapacitate temporară 
de muncă, acordate în urma unor accidente de muncă sau a unor boli profesionale, 

precum şi cele care se află în concedii medicale acordate potrivit OrdonanŃei de 

urgenŃă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaŃiile de asigurări 
sociale de sănătate, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006, cu 

modificările şi completările ulterioare; 
    i) persoanele care se află în concediu de acomodare, potrivit Legii nr. 273/2004 

privind procedura adopŃiei, republicată, în concediu pentru creşterea copilului potrivit 
OrdonanŃei de urgenŃă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaŃia 

lunară pentru creşterea copiilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 132/2011, cu 

modificările şi completările ulterioare; 
    j) persoanele care execută o pedeapsă privativă de libertate sau se află în arest 

preventiv în unităŃile penitenciare, precum şi persoanele care se află în executarea unei 
măsuri educative ori de siguranŃă privative de libertate, respectiv persoanele care se 

află în perioada de amânare sau de întrerupere a executării pedepsei privative de 
libertate; 

    k) persoanele care beneficiază de indemnizaŃie de şomaj sau, după caz, de alte 

drepturi de protecŃie socială care se acordă din bugetul asigurărilor pentru şomaj, 
potrivit legii; 



    l) persoanele reŃinute, arestate sau deŃinute care se află în centrele de reŃinere şi 

arestare preventivă, străinii aflaŃi în centrele de cazare în vederea returnării ori 
expulzării, precum şi cei care sunt victime ale traficului de persoane, care se află în 

timpul procedurilor necesare stabilirii identităŃii şi sunt cazaŃi în centrele special 

amenajate potrivit legii; 
    m) persoanele fizice care beneficiază de ajutor social potrivit Legii nr. 416/2001 

privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare; 
    n) persoanele fizice care au calitatea de pensionari, pentru veniturile din pensii, 

precum şi pentru veniturile realizate din drepturi de proprietate intelectuală; 
    o) persoanele cetăŃeni români, care sunt victime ale traficului de persoane, pentru o 

perioadă de cel mult 12 luni; 

    p) personalul monahal al cultelor recunoscute, aflat în evidenŃa Secretariatului de 
Stat pentru Culte. 

  
 


