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privind desfăşurarea activităţii de executare silită

   CAPITOLUL I
  Dispoziţii generale

   Art. 1. - (1) Persoanele juridice şi persoanele fizice, în calitate de angajator, precum şi persoanele fizice care, potrivit legii, 
au obligaţia de plată către Fondul de asigurări sociale de sănătate declară lunar aceste obligaţii, potrivit declaraţiilor-model 
prevăzute în anexele nr. 1a), 1b) şi 1c)*).
    ___________

   *) Anexele nr. 1a), 1b) şi 1c) sunt reproduse în facsimil.

   (2) Declaraţia lunară se depune la casa de asigurări  de sănătate în a cărei rază teritorială îşi are sediul ori  domiciliul 
persoana juridică sau fizică prevăzută la art.  1, în termen de 25 de zile de la expirarea lunii  pentru care se datorează 
contribuţiile, şi va fi însoţită de următoarele documente:
   a) copie de pe ordinul de plată vizat de unitatea bancară;
   b) listele nominale cuprinzând persoanele asigurate depuse de angajatori vor fi reactualizate trimestrial de către aceştia, 
conform modelului prezentat în anexele nr. 1a), 1b) şi 1c).
   (3) Codul numeric personal al asiguraţilor, necesar în vederea completării listelor prevăzute în anexele nr. 2 şi 3 se pune la 
dispoziţie  la  cerere,  fără  plată,  caselor  de  asigurări  de  sănătate  judeţene,  respectiv  a  municipiului  Bucureşti,  Casei 
Asigurărilor de Sănătate a Transporturilor, Casei Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi 
Autorităţii Judecătoreşti, denumite în continuare case de asigurări de sănătate, de către inspectoratele de poliţie judeţene, 
respectiv al municipiului Bucureşti.
   (4) Conform  art.  4  lit.  b)  şi  c)  din  Ordonanţa  Guvernului nr.  11/1996 privind  executarea  creanţelor  bugetare,  pentru 
obligaţiile de plată faţă de Fondul asigurărilor sociale de sănătate titlul de creanţă îl constituie, după caz, declaraţia prevăzută 
la art. 1 alin. (1) sau documentul care cuprinde rezultatul verificării organului competent.
   (5) Titlul  de  creanţă prevăzut  la  alin.  (4)  devine  titlu  executoriu  la  data  la  care  creanţa bugetară  este  scadentă  prin 
expirarea termenului de plată prevăzut de lege sau stabilit de organul competent, ori în alt mod prevăzut de lege.
   (6) Contestaţia împotriva titlului executoriu poate fi făcută cu privire la titlurile executorii emise de organele competente, şi 
anume:
   a) procesul-verbal de stabilire a cheltuielilor de executare, neachitate la scadenţă, aprobat de conducătorul organului de 
executare;
   b) procesul-verbal de stabilire a cuantumului majorărilor de întârziere, dobânzilor, penalităţilor sau a altor sume acordate 
prin titlul executoriu, neachitate la scadenţă, aprobat de conducătorul organului de executare;
   c) titlul  executoriu întocmit de organele de executare,  pe baza avizului  de urmărire ori  a evidenţei pe plătitori,  pentru 
obligaţiile bugetare constituite de debitor şi neachitate la scadenţă;
   d) procesul-verbal, aprobat de conducătorul organului de executare, privind sumele datorate de adjudecatarul care nu 
depune imediat preţul bunului valorificat;
   e) procesul-verbal de licitaţie, în cazul în care cumpărătorului persoană fizică i s-a încuviinţat plata preţului bunului imobil 
în rate.



   CAPITOLUL II
  Executarea creanţelor la Fondul de asigurări sociale de sănătate

   Art. 2. - Casa Naţională de Asigurări de Sănătate asigură direct şi prin casele de asigurări de sănătate aplicarea procedurii 
de  executare  silită  a  creanţelor  la  Fondul  de  asigurări  sociale  de sănătate,  precum şi  a  majorărilor  de  întârziere  şi  a 
penalităţilor aferente, potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 11/1996 şi ale prezentelor norme metodologice.
   Art.  3. -  La  nivelul  Casei  Naţionale  de  Asigurări  de  Sănătate  şi  al  caselor  de  asigurări  de  sănătate  se  constituie 
compartimente organizate distinct, în cadrul cărora se organizează şi funcţionează activitatea de executare silită a creanţelor 
la Fondul de asigurări sociale de sănătate.
   Art. 4. - Personalul compartimentelor constituite conform art. 3, abilitate să aducă la îndeplinire măsurile asigurătorii şi să 
efectueze procedura de executare silită, împuternicit prin ordin al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, 
îndeplineşte o funcţie ce implică exerciţiul autorităţii de stat, primind în acest sens o legitimaţie specială.
   Art.  5. -  Personalul  împuternicit,  abilitat  să  aducă  la  îndeplinire  măsurile  asigurătorii  şi  să  efectueze  procedura  de 
executare silită, are următoarele atribuţii principale:
   1. identifică, în baza evidenţei pe plătitori, persoane juridice şi/sau persoane fizice, şi/sau a declaraţiilor făcute şi a altor 
documente întocmite de organele de specialitate, debitorii Fondului de asigurări sociale de sănătate;
   2. întocmeşte şi transmite debitorului înştiinţarea de plată prin care se notifică suma de plată datorată, ca act premergător 
executării silite;
   3. solicită compartimentelor de evidenţă a populaţiei, organelor de poliţie, în cazul persoanelor fizice, sau oficiilor registrului 
comerţului ori instanţei judecătoreşti la care sunt înregistrate elementele necesare în vederea identificării debitorului, în cazul 
persoanelor juridice;
   4. ţine evidenţa titlurilor executorii în Registrul de evidenţă a debitorilor supuşi executării silite;
   5. înscrie debitul în evidenţa nominală proprie, în temeiul titlului executoriu;
   6. întocmeşte şi comunică debitorului somaţia de plată ca prim act de executare silită;
   7. întocmeşte dosarul debitorului care urmează să fie executat silit;
   8. solicită instanţei  judecătoreşti  să dispună, după caz,  înfiinţarea popririi  asigurătorii  asupra veniturilor,  a sechestrului 
asigurător asupra bunurilor mobile, a ipotecii  asigurătoare asupra bunurilor imobile ce aparţin celor chemaţi în judecată, 
precum şi orice altă măsură de indisponibilizare a veniturilor şi bunurilor urmăribile, prevăzută de lege, pentru asigurarea 
realizării creanţelor la Fondul de asigurări sociale de sănătate;
   9. întocmeşte procesul-verbal de aducere la îndeplinire a măsurilor asigurătorii dispuse de instanţa judecătorească;
   10. colaborează cu celelalte case de asigurări de sănătate în vederea identificării tuturor veniturilor şi bunurilor mobile şi 
imobile urmăribile;
   11. face cercetări, prin mijloace proprii, pentru identificarea sediului/domiciliului sau a veniturilor şi bunurilor urmăribile ale 
debitorului; aplică măsuri de executare silită asupra tuturor bunurilor mobile şi imobile proprietate a debitorului, precum şi 
asupra veniturilor sale băneşti urmăribile, potrivit legii, numai în limita valorii necesare în vederea realizării creanţei la Fondul 
de asigurări sociale de sănătate;
   12. colaborează  cu  organele  abilitate  să  aplice  procedura  de  executare  silită  ale  Ministerului  Finanţelor  Publice, 
Ministerului  Muncii  şi  Solidarităţii  Sociale,  Ministerului  Sănătăţii  şi  Familiei,  ale  autorităţilor  administraţiei  publice  locale, 
precum şi cu orice alte organe ale statului care pot conduce la identificarea sediului/domiciliului debitorilor şi a veniturilor şi 
bunurilor urmăribile ale acestora;
   13. cere informaţii de la organele administraţiei publice centrale ori locale sau de la orice persoane juridice ori fizice pentru 
derularea eficientă a procedurii de executare silită;
   14. sesizează organul de executare silită al altei case de asigurări de sănătate, dacă bunurile urmăribile se află în afara 
razei sale de competenţă;
   15. aplică modalităţile de executare silită, potrivit legii, în baza titlurilor executorii transmise de alte case de asigurări de 
sănătate;
   16. solicită instanţei judecătoreşti competente autorizarea pentru intrarea în sediul debitorului, în cazul în care accesul i-a 
fost refuzat, sau între orele 18,00-8,00 ori în zilele nelucrătoare şi de sărbători legale;
   17. aplică, după caz, succesiv sau concomitent, toate modalităţile de executare silită (poprire, executare silită mobiliară, 
executare silită imobiliară) până la realizarea creanţei;
   18. solicită  unităţilor  bancare,  respectând  normele  privind  secretul  bancar,  informaţiile  necesare  în  vederea  urmăririi 
debitelor  prin  luarea de măsuri  de indisponibilizare a sumelor aflate  în  contul  debitorului,  în  cuantumul  necesar  pentru 
achitarea sumelor datorate pentru care s-a înfiinţat poprirea;
   19. întocmeşte adresa de înfiinţare a popririi şi o comunică băncii sau băncilor la care debitorul îşi are conturile ori altor 
terţi care deţin sau datorează sume de bani debitorilor urmăriţi;



   20. desfăşoară, dacă este necesar pentru recuperarea în timp a creanţei, executarea silită prin poprire concomitent asupra 
tuturor conturilor debitorului;
   21. ia măsuri de valorificare a bunurilor imobile urmărite silit prin vânzare directă, vânzare făcută de debitor cu acordul 
organului de executare, vânzare prin licitaţie publică sau prin orice altă modalitate prevăzută de lege;
   22. ia măsuri de valorificare a bunurilor mobile urmărite prin vânzare în regim de consignaţie, prin vânzarea la licitaţie sau 
prin orice altă modalitate prevăzută de lege;
   23. urmăreşte  situaţia  debitorilor  declaraţi  în  stare  de  insolvabilitate  pe  toată  durata  prescripţiei  dreptului  de  a  cere 
executarea  silită,  inclusiv  în  cazul  în  care  cursul  acesteia  este  suspendat  sau  întrerupt,  procedând  potrivit  normelor 
Ministerului Finanţelor Publice referitoare la compensarea, restituirea şi scăderea pentru cauze de insolvabilitate a obligaţiilor 
bugetare;
   24. întocmeşte, în cazul în care prin executarea silită nu s-au realizat obligaţiile faţă de Fondul de asigurări sociale de 
sănătate, un proces-verbal în care va consemna atât sumele încasate, cât şi pe cele care nu au fost recuperate;
   25. procedează la stingerea efectelor procedurii de executare silită, în situaţia în care pe parcursul acesteia debitul a fost 
achitat.
   Art. 6. - (1) În cursul efectuării executării silite personalul împuternicit al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate şi al 
caselor de asigurări de sănătate, potrivit dispoziţiilor art. 7, are acces în incintele şi încăperile debitorilor, în scopul identificării 
bunurilor şi a valorilor acestora, are dreptul să cerceteze toate locurile în care aceştia îşi păstrează bunurile sau valorile, 
precum şi să solicite şi să cerceteze orice document sau element material care poate constitui o probă în determinarea 
veniturilor şi a bunurilor proprietate a debitorilor.
   (2) Accesul personalului împuternicit în incintele şi în încăperile debitorului, precum şi în orice altă încăpere în care acesta 
îşi păstrează bunurile se poate efectua între orele 8,00-18,00 în orice zi lucrătoare şi va putea continua în aceeaşi zi sau în 
zilele următoare.
   Art. 7. - În îndeplinirea atribuţiilor privind efectuarea executării silite, personalul împuternicit al Casei Naţionale de Asigurări 
de Sănătate şi al caselor de asigurări de sănătate se conformează dispoziţiilor Ordonanţei Guvernului nr. 11/1996, normelor 
metodologice  emise  în  aplicarea  acesteia,  Codului  de  procedură  civilă,  prezentelor  norme  metodologice  şi  oricăror 
reglementări aplicabile în materie.
   Art. 8. - Debitorul, creditorii care participă la executare ori care şi-au depus titlurile în vederea distribuirii sumelor realizate 
prin executare silită, terţul poprit, procurorul, persoanele care deţin în coproprietate sau în devălmăşie cu debitorul bunurile 
supuse executării silite sau care pretind că au un drept de proprietate sau un alt drept real asupra acestor bunuri, precum şi 
orice altă persoană interesată pot face contestaţie împotriva executării silite.
   Art. 9. - Nedepunerea declaraţiilor la termenul stabilit, folosirea altor modele decât cele prezentate în anexele nr. 1a), 1b) 
şi 1c) ori completarea acestora cu date eronate se sancţionează potrivit dispoziţiilor legale.
   Art. 10. - (1) Sumele ce constituie contribuţii datorate potrivit legii pentru asigurările sociale de sănătate şi încasate trebuie 
virate la Fondul de asigurări sociale de sănătate, potrivit reglementărilor legale, în termen de 15 zile.
   (2) Nerespectarea obligaţiilor prevăzute la alin. (1) atrage răspunderea civilă sau penală, în condiţiile legii.



ANEXA     Nr. 1a)  

                                                             ┌─────────────────┐
                                                             │   COD DE BARE   │
                                   DECLARAŢIE                └─────────────────┘
        PRIVIND OBLIGAŢIILE DE PLATĂ LA FONDUL DE ASIGURĂRI DE SĂNĂTATE
                                   LUNA/ANUL
           ┌───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┐
           └───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┘
 Denumire angajator
┌───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┐
└───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┘
 Cod fiscal
┌───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┐
└───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┘
 Localitate
┌───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┐
└───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┘
 Str.
┌───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┐
└───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┘
 Nr.                      Bl.                   Sc.         Ap.
┌───┬───┬───┬───┐        ┌───┬───┬───┬───┐     ┌───┬───┐    ┌───┬───┬───┐
└───┴───┴───┴───┘        └───┴───┴───┴───┘     └───┴───┘    └───┴───┴───┘
 Sector                          Telefon
┌───┐                           ┌───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┐
└───┘                           └───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┘
 Cont bancar
┌───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┐
└───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┘
 Banca
┌───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┐
└───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┘
 1. Contribuţia la Fass, potrivit Legii nr. 145/1997 cu modificările şi
completările ulterioare:
A. Contribuţie angajator                         B. Contribuţia asiguraţilor
Data lichidare drepturi salariale                        Nr. persoane asigurate
┌───┬───┬───┬───┐                                  ┌───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┐
└───┴───┴───┴───┘                                  └───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┘
  Z   Z   L   L
a. Fond salarii                           a. Venit brut realizat
┌───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┐        ┌───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┐
└───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┘        └───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┘
b. Contribuţie datorată                   b. Contribuţia datorată
┌───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┐        ┌───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┐
└───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┘        └───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┘
c. Sume restante                         c. Sume restante
┌───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┐        ┌───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┐
└───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┘        └───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┘
d. Majorări întârziere                   d. Majorări întârziere
┌───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┐        ┌───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┐
└───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┘        └───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┘
e. Total contribuţii de achitat (b+c+d)  e. Total contribuţii de achitat (b+c+d)
┌───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┐        ┌───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┐
└───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┘        └───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┘
C. Contribuţia pentru persoane asigurate conform art. 55 din Legea 145/97
a. Contribuţie datorată
┌───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┐
└───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┘



b. Sume restante
┌───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┐
└───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┘
c. Majorări întârziere
┌───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┐
└───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┘
d. Total contribuţii de achitat (b+c+d)
┌───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┐
└───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┘
 Total contribuţii de achitat [A(e)+B(e)+C(d)]
┌───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┐
└───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┘
 2. Documente de plată
O.P. nr.  [_] [_] [_] [_]  O.P. nr.  [_] [_] [_] [_]  O.P. nr.  [_] [_] [_] [_]
Data O.P. [_] [_] [_] [_]  Data O.P. [_] [_] [_] [_]  Data O.P. [_] [_] [_] [_]
           Z   Z   L   L              Z   Z   L   L              Z   Z   L   L
 Sub sancţiunea faptei de fals în acte publice, declar că am verificat datele
din prezenta declaraţie şi în conformitate cu informaţiile furnizate, o declar
că am verificat datele din prezenta declaraţie şi în conformitate cu
informaţiile furnizate, o declar corectă şi completă
 Prezentul titlu de creanţă devine titlu executoriu, la data la care creanţa
este scadentă conform legii
   Nume
┌───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┐
└───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┘
   Prenume
┌───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┐
└───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┘
   Funcţia
┌───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┐
└───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┘
   Data
 ┌───┬───┬───┬───┐
 └───┴───┴───┴───┘
   Z   Z   L   L
   Semnătura şi ştampila
 ┌──────────────────────────────────────┐
 │                                      │
 │                                      │
 │                                      │
 │                                      │
 └──────────────────────────────────────┘
     ANEXE: **
[_]  Lista nominală angajaţi
[_]  Lista persoanelor intrate în activitate în luna [_][_][_][_][_][_][_][_][_]
[_]  Lista persoanelor ieşite din activitate în luna [_][_][_][_][_][_][_][_][_]
     ** Se bifează căsuţa aferentă în cazul depunerii listelor
     *  Se transmite periodic la casele de asigurări de sănătate în termen de 20
     zile de la expirarea perioadei pentru care se datorează contribuţiile de
     asigurări de sănătate
 



ANEXA     Nr. 1b)  

                                                             ┌─────────────────┐
                                                             │   COD DE BARE   │
                                   DECLARAŢIE                └─────────────────┘
       PRIVIND OBLIGAŢIILE DE CONSTITUIRE ŞI PLATA FONDULUI DE ASIGURĂRI
    SOCIALE DE SĂNĂTATE DATORATE DE ALTE PERSOANE DECÂT CELE CARE DESFĂŞOARĂ
     ACTIVITATE ÎN BAZA UNUI CONTRACT INDIVIDUAL DE MUNCĂ ŞI/SAU CONVENŢIE
                                  PERIOADA/AN
               ┌───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┐
               └───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┘
 Nume
┌───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┐
└───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┘
 Prenume
┌───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┐
└───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┘
 B.I. Seria         Nr.
┌───┬───┬───┬───┐  ┌───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┐
└───┴───┴───┴───┘  └───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┘
 Eliberat de Circa nr.    La data
┌───┬───┬───┬───┐        ┌───┬───┬───┬───┬───┬───┐
└───┴───┴───┴───┘        └───┴───┴───┴───┴───┴───┘
                           Z   Z   L   L   A   A
 CNP
┌───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┐
└───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┘
 Localitatea
┌───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┐
└───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┘
 Str.
┌───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┐
└───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┘
 Nr.                      Bl.                   Sc.         Ap.
┌───┬───┬───┬───┐        ┌───┬───┬───┬───┐     ┌───┬───┐    ┌───┬───┬───┐
└───┴───┴───┴───┘        └───┴───┴───┴───┘     └───┴───┘    └───┴───┴───┘
 Sector                          Telefon
┌───┐                           ┌───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┐
└───┘                           └───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┘
 Cont bancar
┌───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┐
└───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┘
 Banca
┌───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┐
└───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┘
 1. Contribuţia la Fass, potrivit Legii nr. 145/1997 cu modificările şi
completările ulterioare: **
A. Contribuţia persoanelor ale căror      B. Contribuţia persoanelor ale căror
venituri sunt impuse pe baza venitului    venituri sunt impuse pe bază de norme
efectiv realizat                          anuale de venit
Data plăţii impozitului                  Data plăţii impozitului
┌───┬───┬───┬───┐                        ┌───┬───┬───┬───┐
└───┴───┴───┴───┘                        └───┴───┴───┴───┘
  Z   Z   L   L                            Z   Z   L   L
a. Venit net impozabil                   a. Norma de venit aprobată
┌───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┐        ┌───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┐
└───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┘        └───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┘



b. Contribuţie datorată                  b. Contribuţie datorată
┌───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┐        ┌───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┐
└───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┘        └───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┘
c. Sume restante                         c. Sume restante
┌───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┐        ┌───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┐
└───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┘        └───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┘
d. Majorări întârziere                   d. Majorări întârziere
┌───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┐        ┌───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┐
└───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┘        └───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┘
e. Total contribuţii de achitat (b+c+d)  e. Total contribuţii de achitat (b+c+d)
┌───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┐        ┌───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┐
└───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┘        └───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┘
C. Contribuţia persoanelor care          D. Contribuţia persoanelor care
realizează venituri din drepturi de      realizează venituri din agricultură
proprietate intelectuală                 Data plăţii impozitului
Data plăţii impozitului                  ┌───┬───┬───┬───┐
┌───┬───┬───┬───┐                        └───┴───┴───┴───┘
└───┴───┴───┴───┘                          Z   Z   L   L
  Z   Z   L   L                          a. Venit agricol impozabil
a. Venit net impozabil                   ┌───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┐
┌───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┐        └───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┘
└───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┘        b. Contribuţie datorată (nu mai mică
                                         decât 7% aplicată ajutorului social
b. Contribuţie datorată                  acordat în baza Legii 67/1995
┌───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┐        ┌───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┐
└───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┘        └───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┘
c. Sume restante                         c. Sume restante
┌───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┐        ┌───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┐
└───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┘        └───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┘
d. Majorări întârziere                   d. Majorări întârziere
┌───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┐        ┌───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┐
└───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┘        └───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┘
e. Total contribuţii de achitat (b+c+d)  e. Total contribuţii de achitat (b+c+d)
┌───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┐        ┌───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┐
└───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┘        └───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┘
E. Contribuţia persoanelor fizice străine a căror asigurare de sănătate este
facultativă (art. 7 din Legea 145/1997)
a. Venit bază de calcul ***
┌───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┐
└───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┘
b. Contribuţie datorată
┌───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┐
└───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┘
c. Sume restante
┌───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┐
└───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┘
d. Majorări întârziere
┌───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┐
└───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┘
e. Total contribuţii de achitat (b+c+d)
┌───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┐
└───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┘
 2. Documente de plată
O.P. nr.  [_] [_] [_] [_]  O.P. nr.  [_] [_] [_] [_]  O.P. nr.  [_] [_] [_] [_]
Data O.P. [_] [_] [_] [_]  Data O.P. [_] [_] [_] [_]  Data O.P. [_] [_] [_] [_]
           Z   Z   L   L              Z   Z   L   L              Z   Z   L   L
 Sub sancţiunea faptei de fals în acte publice, declar că am verificat datele
din prezenta declaraţie şi în conformitate cu informaţiile furnizate, o declar
corectă şi completă



 Prezentul titlu de creanţă devine titlu executoriu, la data la care creanţa
este scadentă conform legii
   Nume
┌───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┐
└───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┘
   Prenume
┌───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┐
└───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┘
   Funcţia
┌───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┐
└───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┘
   Data
 ┌───┬───┬───┬───┐
 └───┴───┴───┴───┘
   Z   Z   L   L
   Semnătura şi ştampila
 ┌──────────────────────────────────────┐
 │                                      │
 │                                      │
 │                                      │
 │                                      │
 └──────────────────────────────────────┘
 

    ___________

   *) Se transmit periodic la casele de asigurări de sănătate în termen de 20 de zile de la expirarea perioadei 
pentru care se datorează contribuţiile de asigurări sociale de sănătate.
   **) Potrivit prevederilor Legii nr. 145/1997, art. 52 alin. (2) lit. b) şi c) astfel cum a fost modificat prin 
Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/1998, şi ale Normelor privind modul de încasare a contribuţiei la 
asigurările sociale de sănătate, aprobate prin Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, 
publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 282 din 22 iunie 2000.
   ***) În  baza  declaraţiilor  privind  persoanele  fizice  străine  care  desfăşoară  activitate  în  România  şi 
realizează venituri sub formă de salarii din străinătate (MF cod 14.13.01.13/6) şi a declaraţiilor informative 
privind începerea/încetarea activităţii persoanelor fizice străine care desfăşoară activitate în România şi obţin 
venituri  sub  formă  de  salarii  din  străinătate  (MF  cod  14.13.01.13/6i),  potrivit  Ordinului  ministrului 
finanţelor nr. 1.423/1999 pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare prevăzute de Ordonanţa 
Guvernului nr. 73/1999 privind impozitul pe venit, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 591 
din 6 decembrie 1999.



ANEXA     Nr. 1c)  

                                                             ┌─────────────────┐
                                                             │   COD DE BARE   │
                                   DECLARAŢIE                └─────────────────┘
                  PRIVIND OBLIGAŢIILE DE CONSTITUIRE ŞI PLATA
                   FONDULUI DE ASIGURĂRI SOCIALE DE SĂNĂTATE
 DATORATE DE     ŞOMERI                     [___]
                 BENEFICIARI AJUTOR SOCIAL  [___]
 LUNA           ┌───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┐
                └───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┘
 INSTITUŢIA
┌───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┐
└───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┘
 ADRESA
┌───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┐
└───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┘
 TELEFON
┌───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┐
└───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┘
 1. Contribuţia la Fass, potrivit Legii nr. 145/1997 cu modificările şi
completările ulterioare:
a. Fond şomaj/asigurări sociale
┌───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┐
└───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┘
b. Nr. asiguraţi
┌───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┐
└───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┘
c. Contribuţie datorată
┌───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┐
└───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┘
d. Sume restante
┌───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┐
└───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┘
e. Total contribuţie de achitat
┌───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┐
└───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┘
 2. Documente de plată
O.P. nr.  [_] [_] [_] [_]  O.P. nr.  [_] [_] [_] [_]  O.P. nr.  [_] [_] [_] [_]
Data O.P. [_] [_] [_] [_]  Data O.P. [_] [_] [_] [_]  Data O.P. [_] [_] [_] [_]
           Z   Z   L   L              Z   Z   L   L              Z   Z   L   L
 Sub sancţiunea faptei de fals în acte publice, declar că am verificat datele
din prezenta declaraţie şi în conformitate cu informaţiile furnizate, o declar
corectă şi completă
 Prezentul titlu de creanţă devine titlu executoriu, la data la care creanţa
este scadentă conform legii
   Nume
┌───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┐
└───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┘
   Prenume
┌───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┐
└───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┘
   Funcţia
┌───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┐
└───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┘
   Data
 ┌───┬───┬───┬───┐                                 ┌────────────────────────┐
 └───┴───┴───┴───┘        Semnătura şi ştampila    │                        │
   Z   Z   L   L                                   └────────────────────────┘



 Se depune lunar pe suport magnetic cu intrările şi ieşirile de persoane cât şi
informaţii despre fostele şi viitoarele locuri de muncă.
 * Se transmite periodic la casele de asigurări de sănătate în termen de 20 de
zile de la expirarea perioadei pentru care se datorează contribuţiile de
asigurări sociale de sănătate.
 

ANEXA     Nr. 2  

    DENUMIREA ANGAJATORULUI .................
    Codul fiscal ........................

    LISTA*)
nominală cuprinzând persoanele asigurate pentru care se plăteşte

contribuţia de asigurări sociale de sănătate
   
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Nr. crt.  Numele şi prenumele  Codul numeric personal  Categoria de asigurat**)
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 

    ___________

   *) Se depune o dată cu declaraţia pe luna ianuarie a fiecărui an, de către persoanele juridice existente, iar 
pentru cele nou-înfiinţate, o dată cu depunerea primei declaraţii.
   **) Se va menţiona categoria de asigurat potrivit art. 52 alin. (2) din Legea nr. 145/1997, cu modificările şi 
completările ulterioare (salariat - S; concediu îngrijire copil - CIC; angajat pe bază de convenţie civilă - ACC).

ANEXA     Nr. 3  

    DENUMIREA ANGAJATORULUI ...........................
    Codul fiscal ........................

    LISTA*)
nominală cuprinzând personalul care intră în activitate

   
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Nr. crt. Numele şi  Codul numeric    Categoria     Data intrării  Locul de muncă
         prenumele    personal     de asigurat**)  în activitate  anterior .....
                                                                  (codul fiscal)
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 



    LISTA*)
nominală cuprinzând personalul care iese din activitate

   
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Nr. crt. Numele şi  Codul numeric    Categoria      Data ieşirii  Locul de muncă
         prenumele    personal     de asigurat**)  din activitate  anterior ....
                                                                  (codul fiscal)
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 

    ___________

   *) Se depune trimestrial la casele de asigurări de sănătate judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, 
precum şi la casele de asigurări de sănătate asimilate acestora, în termen de 20 de zile de la expirarea 
trimestrului.
   **) Se va menţiona categoria de asigurat potrivit art. 52 alin. (2) din Legea nr. 145/1997, cu modificările şi 
completările ulterioare (salariat - S; concediu îngrijire copil - CIC; angajat pe bază de convenţie civilă - ACC).


