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RP3138/31.08.2010 

 
 

COMUNICAT DE PRESĂ 
 
 

Pentru a veni în sprijinul celor care doresc să-şi achite obligaţiile de plată către 

Fondul Naţional Unic de Asigurări Sociale de Sănătate (FNUASS) şi pentru a evita în 

acelaşi timp disconfortul creat prin răspândirea unor informaţii eronate,  Casa 

Naţională de Asigurări de Sănătate (CNAS) face pentru asiguraţii săi, următoarele 

precizări: 

 - contribuţia pentru asigurările sociale de sănătate este obligatorie şi trebuie achitată 

conform legii, de către toţi cetăţenii români cu domiciliul în ţară, precum şi de către 

cetăţenii străini şi apatrizii care au solicitat şi obţinut prelungirea dreptului de şedere 

temporară, sau care au domiciliul în România; refuzul de a achita sumele datorate 

fondului sau neglijarea plăţii acestora, reprezintă o încălcare a legii şi se sancţionează 

corespunzător; 

 - cuantumul contribuţiei pentru asigurările sociale de sănătate datorată de către 

fiecare cetăţean (suma efectivă) şi care trebuie plătită de către acesta, se calculează 

în conformitate cu prevederile legale în vigoare la momentul respectiv; legea în 

forma sa actuală (cea intrată în vigoare de curând), nu prevede crearea vreunei 

obligaţii de plată pentru o perioadă anterioară (nu se aplică retroactiv); în cazul în 

care, această obligaţie de plată exista deja, fiind instituită şi calculată fie în temeiul 

unei alte legi, fie în temeiul unei forme anterioare a aceleiaşi legi, este bine de ştiut că, 

legea în forma sa actuală, nu stinge această obligaţie anterioară, nu o anulează şi nici 

nu  modifică în vreun fel modalitatea de calcul a acesteia sau suma astfel rezultată, 

aferentă perioadei anterioare; 

 - în conformitate cu prevederile  legale în vigoare, toţi cetăţenii români cu domiciliul în 

ţară, fac parte din una sau alta dintre următoarele categorii: 

- asiguraţi obligaţi la plata contribuţiei (plătesc direct contribuţia, calculată în 

funcţie de veniturile realizate – ex: liber profesioniştii, angajatorii pentru 

angajaţi etc…); 
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- asiguraţi fără plata contribuţiei (sunt exceptaţi de la plata contribuţiei, prin 

lege – ex: copiii); 

- asiguraţi cu plata contribuţiei din alte surse (plata contribuţiei se realizează 

din alte surse, fără legătură cu veniturile realizate – ex: şomerii, pensionarii 

etc…); 

Casa Naţională de Asigurări de Sănătate anunţă că, date corecte cu privire la 

încadrarea într-una sau alta dintre categoriile de asiguraţi prevăzute de lege, la 

existenţa şi cuantumul obligaţiei de plată, la modalitatea de achitare a acesteia, 

precum şi orice alte lămuriri în legătură cu modul de asigurare a sănătăţii fiecăruia, pot 

fi obţinute sunând la numărul de telefon TELVERDE (apel gratuit) al caselor de 

asigurări de sănătate sau de pe site-ul acestora sau al CNAS (www.cnas.ro). 

Informaţiile despre sistemul asigurărilor sociale de sănătate provenite din surse 

neautorizate nu pot fi considerate sustenabile.    
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