
 

Anexa nr. 4 
 

 
Nomenclatorul “Tip asigurat pentru alte entități asimilate angajatorului” 

 
 

 
Valoare 

 

Explicație 

1 Personal monahal al Cultelor Recunoscute, declarat de Secretariatul de Stat 
pentru Culte  

2 Șomer, declarat de Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă  
3  Pensionari pentru veniturile din pensii care depășesc valoarea unui punct de 

pensie, stabilit  pentru anul fiscal respectiv, declarați de Casa Naţională de 
Pensii Publice, prin casele județene de pensii și alte case de pensii 

4 Persoane fizice care  beneficiază de ajutor social  
5 Persoane care beneficiază de indemnizația de creștere a copilului între 2-3 ani 
6 Persoane care beneficiază de indemnizația de creștere a copilului cu handicap 

între 3-7 ani  
7 Persoane care execută o pedeapsă privativă de libertate sau se află în arest 

preventiv, declarate de Ministerul Justiției  
8 Persoane fizice care se află în executarea unei măsuri educative ori de 

siguranță privative de libertate, respectiv persoane care se află în perioada de 
amânare sau întrerupere a executării pedepsei privative de libertate, declarate 
de Ministerul Justiției  

9 Persoane reţinute, arestate sau deţinute care se află în centrele de reţinere şi 
arestare preventivă organizate în subordinea Ministerului Afacerilor Interne, 
străini aflaţi 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 identităţii şi sunt cazaţi în centrele special 
amenajate potrivit legii, declarați de Ministerul Afacerilor Interne.  
 

10 Persoane prevăzute la art.1 alin.(2) sau art. 23 alin.(3) sau art. 32 din 
Ordonanța de urgență a Guvernului nr.158/2005 privind concediile și 
indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, aprobată cu modificări și 
completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările și completările 
ulterioare, declarate de casele de asigurări de sănătate  

11 Asigurați preluați de casele județene de pensii de la unitățile în faliment, 
declarați de casele județene de pensii  

13 Soț/Soție pentru personalul român trimis în misiune permanentă în 
străinătate, declarat de unitățile trimițătoare  

14 Membrii corpului diplomatic care participă la cursuri de pregătire în 
străinătate pe o durată care depășeste 90 de zile calendaristice, declarați de 
unitățile trimițătoare  

15 Persoane disponibilizate care beneficiază de plăți compensatorii suportate de 
bugetul asigurărilor de șomaj, declarate de Agenția Națională pentru 



 

Ocuparea Forței de Muncă  
16 Persoane, cetățeni români, care sunt victime ale traficului de persoane, pentru 

o perioadă de cel mult 12 luni  
17 Persoane care realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală  
19 Consilieri locali 
22 Persoane fizice dintr-o asociere cu o persoană juridică contribuabil, potrivit 

titlului II conform Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și 
completările ulterioare. 
 

24 Personalul 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, care îndeplinesc condiţiile 
pentru pensionare precum și cei care nu îndeplinesc condiţiile pentru 
pensionare, din domeniul apărării naţionale, ordinii publice şi securităţii 
naţionale conform art.157 alin.(1) lit. r) și s) din Legea nr.227/2015 privind 
Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare. 
 

26 Persoane fizice care realizează venituri din arendarea bunurilor agricole în 
regim de reținere la sursă a impozitului pe venit, pentru care  plătitorul de 
venit are obligația reținerii la sursă a contribuțiilor individuale de asigurări 
sociale de sănătate potrivit art.174 alin.(1) lit d) din Legea nr. 227/2015, cu 
modificările și completările ulterioare 

27 Persoane fizice dintr-o asociere cu o persoană juridică contribuabil, potrivit 
titlului III conform Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și 
completările ulterioare. 
 

 


