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O R D I N  NR.  

pentru aprobarea Procedurii de exceptare de la plata contribuției de asigurări sociale de 

sănătate a persoanelor fizice care nu au calitatea de contribuabil la sistemul de asigurări 

sociale de sănătate, precum și a modelului și conținutului formularului 603 “Declarație pe 

propria răspundere pentru exceptarea de la plata contribuției de asigurări sociale de 

sănătate” 

   

  

 

Având în vedere dispozițiile art.153 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, 

cu modificările şi completările ulterioare, precum şi avizul conform al Ministerului 

Finanţelor comunicat prin adresa nr.742285 din data de 18.11.2021, 

 

 În temeiul prevederilor art.5 alin.(4) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, 

cu modificările şi completările ulterioare, ale art.342 alin.(1) din Legea nr.207/2015 privind 

Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, ale art.11 alin.(3) din 

Hotărârea Guvernului nr.520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale 

de Administrare Fiscală, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art.291 

alin.(2) din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare și ale art.17 alin.(5) din Statutul Casei Naţionale de 

Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.972/2006, cu modificările şi 

completările ulterioare,  

 

preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală şi preşedintele Casei Naţionale 

de Asigurări de Sănătate emit următorul: 

  

 

ORDIN 
 

            Art.1 -  Se aprobă Procedura de exceptare de la plata contribuției de asigurări 

sociale de sănătate a persoanelor fizice care nu au calitatea de contribuabil la sistemul de 

asigurări sociale de sănătate, prevăzută în anexa nr.1 la prezentul ordin. 

 

Art.2 - Se aprobă modelul şi conţinutul formularului 603 “Declarație pe propria 

răspundere pentru exceptarea de la plata contribuției de asigurări sociale de sănătate”, 

prevăzut în anexa nr.2 la prezentul ordin. 

 

Art.3 - Formularul prevăzut la art.2 se completează şi se depune conform 

instrucţiunilor prevăzute în anexa nr.3 la prezentul ordin. 
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Art.4 - În tot cuprinsul prezentului ordin, referirile la Codul fiscal, reprezintă 

trimiteri la Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările 

ulterioare, iar referirile la Codul de procedură fiscală reprezintă trimiteri la Legea 

nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare.  

 

 Art.5 - Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare, de utilizare şi de păstrare a 

formularului de la art.2 sunt prevăzute în anexa nr.4 la prezentul ordin. 

 

Art.6 - Anexele nr. 1 - 4 fac parte integrantă din prezentul ordin. 

 

Art.7 - La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul 

preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală și al președintelui Casei 

Naționale de Asigurări de Sănătate nr.3697/2016, respectiv nr. 727/2016 pentru aprobarea 

procedurii de exceptare de la plata contribuției de asigurări sociale de sănătate a 

persoanelor fizice care nu au calitatea de contribuabil la sistemul de asigurări sociale de 

sănătate, precum și a modelului și conținutului formularului 603 „Declarație pe propria 

răspundere pentru exceptarea de la plata contribuției de asigurări sociale de sănătate”, 

publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr.65 din 26 ianuarie 2017. 

 

 Art.8 - Direcțiile de specialitate și structurile subordonate din cadrul Agenției 

Naționale de Administrare Fiscală, direcțiile de specialitate din cadrul Casei Naționale de 

Asigurări de Sănătate, precum și casele de asigurări de sănătate care funcționează în 

subordinea Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, vor duce la îndeplinire prevederile 

prezentului ordin. 

 

Art.9  - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. 

 

 

              
 
  

 

Emis la București, în data................... 

 

  
 

Agenția Națională de Administrare 
Fiscală, 

 
Președinte, 

 
Mirela CĂLUGĂREANU 

 

Casa Națională de Asigurări de 
Sănătate, 

 
p. Președinte, 

 
Adela COJAN 

Vicepreședinte 
 

 
 

 

 


