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1. INTRODUCERE
Acest document este anexă la documentul "Interfatare SIUI" şi descrie din punct de
vedere tehnic modalităţile de interfaţare cu Sistemul Informatic Unic Integrat al
Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, atât pentru raportarea către FNUASS,
cât şi raportarea concediilor medicale.
Documentul este destinat producătorilor de aplicaţii informatice în domeniu
medical şi al asigurărilor de sănătate, pentru a facilita accesul acestora la
informaţiile tehnice necesare actualizării aplicaţiilor existente sau dezvoltării de
noi aplicaţii în vederea raportării electronice către SIUI a declaraţiilor către
FNUASS şi a concediilor medicale.
Prezenta anexă conţine structurile de date ale nomenclatoarelor, fişierelor de
personalizare, fişierelor de raportare pentru evidenţa persoanelor asigurate,
fişierelor de raportare pentru obligaţiile de plată către FNUASS, şi altor fişiere
specifice angajatorilor, precum şi descrierea regulilor de validare aplicate la
prelucrarea raportărilor acestei categorii de furnizori.
Acest document va fi actualizat şi publicat în timp util ori de câte ori va fi necesar
pe parcursul funcţionării Sistemului Informatic Unic Integrat al Casei Naţionale de
Asigurări de Sănătate pentru a asigura menţinerea în concordanţă cu modificările
legislative din domeniu, dar şi interoperabilitatea permanentă a aplicaţiilor de
raportare dezvoltate de alţi producători de aplicaţii informatice.
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2. STRUCTURA FIŞIERELOR XML
TRASFERATE ÎN CADRUL SIUI
Acest paragraf conţine enumerarea şi descrierea fişierelor de validare folosite la
pre-validarea datelor raportate. Aceste fişiere au formatul standard XSD specificat
de W3C folosit pentru verificarea respectării convenţiilor de notaţie, de formă de
prezentare, precum şi a tipurilor de date.

2.1. RAPORTĂRI ANGAJATORI CĂTRE FNUASS ŞI PENTRU CONCEDII
MEDICALE
2.1.1. Structura de date a fişierului de nomenclatoare (ClassifiedLists.xsd)
Tip schema
Descriere schema

Catalogues
Structura nomenclatoarelor pentru aplicaţiile de raportare pentru
angajatori.

Nume element
Descriere element

Countries
Catalogul de ţări

Nr apariţii: minim 0 , maxim 1

Nume element
Descriere element
Nume atribut

Country
Definiţia unei ţări
Descriere atribut

Nr apariţii: minim 0 , maxim nelimitat

code

Codul ţării

name

Denumirea ţării

Nume element
Descriere element

CnasAgreements
Nr apariţii: minim 0 , maxim 1
Catalogul de ţări care au acord internaţional cu CNAS

Nume element

CnasAgreement
Nr apariţii: minim 0 , maxim nelimitat
Definiţia unei înregistrări din catalogul de ţări cu acord internaţional cu
CNAS
Descriere atribut
Obligatoriu Tip de date Constrângeri
Codul ţării (valoare din
Lungime max.
Da
string
nomenclatorul de ţări)
20
Data de inceput a valabilităţii
Da
date
-

Descriere element
Nume atribut
countryCode
validFrom
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validTo

Data de sfârşit a valabilităţii

Nume element

EuMembers
Nr apariţii: minim 0 , maxim 1
Definiţia unei înregistrări din catalogul de ţări care fac parte din Uniunea
Europeană

Descriere element

Nume element
Descriere element
Nume atribut

Nu

date

-

Nr apariţii: minim 0 , maxim nelimitat

validFrom
validTo

EuMember
Definitie tara
Descriere atribut
Codul ţării (valoare din
nomenclatorul de ţări)
Data de inceput a valabilităţii
Data de sfârşit a valabilităţii

Nume element
Descriere element

Districts
Nr apariţii: minim 0 , maxim 1
Catalogul de judeţe / unităţi teritoriale

Nume element
Descriere element
Nume atribut

District
Definiţia unui judeţ
Descriere atribut

countryCode

code
name
country

Obligatoriu Tip de date Constrângeri
Lungime max.
Da
string
20
Da
date
Nu
date
-

Nr apariţii: minim 0 , maxim nelimitat

Obligatoriu Tip de date Constrângeri
Lungime max.
Codul judeţului
Da
string
20
Lungime max.
Denumirea judeţului
Da
string
100
Codul ţării căreia îi aparţine
Lungime max.
Da
string
(valoare din nomenclatorul de ţări)
20

Nume element
Descriere element

OrgUnitTypes
Nr apariţii: minim 0 , maxim 1
Catalogul de tipuri de case de asigurări de sănătate

Nume element
Descriere element
Nume atribut

OrgUnitType
Nr apariţii: minim 0 , maxim nelimitat
Înregistrare din nomenclatoruld e tipuri de case de asigurări de sănătate
Descriere atribut
Obligatoriu Tip de date Constrângeri
Lungime max.
Codul tipului de case de asigurări Da
string
20
Descrierea tipului de case de
Lungime max.
Da
string
asigurări
100

code
description

Nume element
Descriere element

OrgUnits
Nr apariţii: minim 0 , maxim 1
Catalogul caselor de asigurare din sistem

Nume element
Descriere element
Nume atribut

OrgUnit
Definiţia caselor de asigurare
Descriere atribut

code

Codul casei de asigurare

name

Denumirea casei de asigurare
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validFrom
validTo

Tipul casei de asigurare (valoarea
codului din nomenclatorul de tipuri Da
de case de asigurare)
Data de inceput a valabilităţii
Da
Data de sfârşit a valabilităţii
Nu

Nume element
Descriere element

CityTypes
Catalogul de tipuri de localităţi

Nr apariţii: minim 0 , maxim 1

Nume element
Descriere element
Nume atribut

CityType
Definiţia unui tip de localitate
Descriere atribut

Nr apariţii: minim 0 , maxim nelimitat

code

Codul localităţii

name

Denumirea localităţii

urbanFlag

Indică dacă localitatea este din
mediul urban sau nu (atunci se
consideră din mediul rural)

Nume element
Descriere element

Cities
Catalogul de localităţi

Nr apariţii: minim 0 , maxim 1

Nume element
Descriere element
Nume atribut

City
Definiţia unei localităţi
Descriere atribut

Nr apariţii: minim 0 , maxim nelimitat

code

Codul localităţii

name

Numele localităţii

orgUnitType

district

cityType

parentCity

Judeţul de care aparţine
localitatea (valoarea codului din
nomenclatorul de judeţe)
Tipul localităţii (valoarea codului
din nomenclatorul de tipuri de
localităţi)
Localitatea de care aparţine
(comună) (valoarea codului din
nomenclatorul de localităţi)

string

Lungime max.
20

date
date

-

Obligatoriu Tip de date Constrângeri
Lungime max.
Da
string
30
Lungime max.
Da
string
150
Da

boolean

-

Obligatoriu Tip de date Constrângeri
Lungime max.
Da
string
30
Lungime max.
Da
string
150
Da

string

Lungime max.
20

Da

string

Lungime max.
30

Nu

string

Lungime max.
30

Nume element
Descriere element

Street_Types
Catalogul de tipuri de străzi

Nr apariţii: minim 0 , maxim 1

Nume element
Descriere element
Nume atribut

Street_Type
Definiţia unui tip de stradă
Descriere atribut

Nr apariţii: minim 0 , maxim nelimitat

code

Codul tipului de stradă

name

Denumirea tipului de stradă
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Nume element
Descriere element

Streets
Catalogul de străzi

Nr apariţii: minim 0 , maxim 1

Nume element
Descriere element
Nume atribut

Street
Definiţia unei străzi
Descriere atribut

Nr apariţii: minim 0 , maxim nelimitat

code

Codul străzii

name

Denumirea străzii

city_code

streetType

Localitatea în care se regăseşte
strada (valoarea codului din
nomenclatorul de localităţi)
Tipul de stradă (valoarea codului
din nomenclatorul de tipuri de
străzi)

Obligatoriu Tip de date Constrângeri
Lungime max.
Da
string
60
Lungime max.
Da
string
255
Da

string

Lungime max.
30

Nu

string

Lungime max.
30

Nume element
Descriere element

PersonalIDCardTypes
Nr apariţii: minim 0 , maxim 1
Catalogul de tipuri de acte de identitate

Nume element
Descriere element
Nume atribut

validFrom
validTo

PersonalIDCardType
Nr apariţii: minim 0 , maxim nelimitat
Întegistrare din catalogul de tipuri de acte de identitate
Descriere atribut
Obligatoriu Tip de date Constrângeri
Lungime max.
Codul tipului de act de identitate Da
string
20
Denumire tipului de act de
Lungime max.
Da
string
identitate
100
1-PASAPORTAL
Categoria tipului de act de
Da
string
identitate
2-SERVICIU
Data de inceput a valabilităţii
Da
date
Data de sfârşit a valabilităţii
Nu
date
-

Nume element
Descriere element

Errors
Nr apariţii: minim 0 , maxim 1
Catalogul de erori şi avertizări generate de sistem

Nume element
Descriere element
Nume atribut

Error
Definiţia unei erori sau avertizări
Descriere atribut

code

Codul de eroare/avertizare

text

Descrierea erorii/avertizării

validFrom
validTo

Data de inceput a valabilităţii
Data de sfârşit a valabilităţii

Nume element
Descriere element

SickLeaveIndemnizationsGroups
Nr apariţii: minim 0 , maxim 1
Catalogul de grupe de indemnizaţie pentru certificate medicale

code
name
category
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Nume element
Descriere element
Nume atribut
code
description
validFrom
validTo

SickLeaveIndemnizationsGroup
Nr apariţii: minim 0 , maxim nelimitat
Definiţia unei grupe de indemnizaţie pentru certificate medicale
Descriere atribut
Obligatoriu Tip de date Constrângeri
Lungime max.
Codul grupei de indemnizaţii.
Da
string
20
Lungime max.
Descrierea grupei de indemnizaţii. Da
string
255
Data de început a perioadei de
Da
date
valabilitate.
Data de sfârşit a perioadei de
Nu
date
valabilitate.

Nume element
Descriere element

SickLeaveIndemnizations
Nr apariţii: minim 0 , maxim 1
Catalogul de indemnizaţii pentru certificate medicale

Nume element
Descriere element
Nume atribut

SickLeaveIndemnization
Nr apariţii: minim 0 , maxim nelimitat
Definiţia unei indemnizaţii pentru certificate medicale
Descriere atribut
Obligatoriu Tip de date Constrângeri
Lungime max.
Codul indemnizaţiei.
Da
string
20
Lungime max.
Descrierea indemnizaţiei.
Da
string
255
Grupul indemnizaţiei (valoarea
Lungime max.
codului din catalogul de grupuri de Da
string
20
indemnizaţii)
Procentul indemnizaţiei
Da
decimal
Nr cifre 18
Indică dacă se poate aplica taxă
Nu
boolean
sau nu
Indică dacă indemnizaţia are
Nu
boolean
praguri de taxare (impozare)
Data de început a perioadei de
Da
date
valabilitate.
Data de sfârşit a perioadei de
Nu
date
valabilitate.

code
description
indemnizationGroup
percent
isTaxable
mustHaveStage
validFrom
validTo

Nume element
Descriere element

InfectoContagiousDiseases
Nr apariţii: minim 0 , maxim 1
Catalogul bolilor infecto-contagioase pentru certificatele medicale

Nume element
Descriere element
Nume atribut

InfectoContagiousDisease
Nr apariţii: minim 0 , maxim nelimitat
Definiţia bolilor infecto-contagioase pentru certificatele medicale
Descriere atribut
Obligatoriu Tip de date Constrângeri
Lungime max.
Codul bolii
Da
string
20
Lungime max.
Descrierea bolii
Da
string
255
Data de început a perioadei de
Da
date
valabilitate.
Data de sfârşit a perioadei de
Nu
date
valabilitate.

code
description
validFrom
validTo

Versiunea 2.7 din 21.05.2009

Pagina 8 din 24

Specificaţii de interfaţare cu SIUI
pentru aplicaţiile de raportare ale angajatorilor

Nume element
Descriere element

MedicoChirurgicalEmergencies
Nr apariţii: minim 0 , maxim 1
Catalogul serviciilor medicale de urgenţă pentru certificatele medicale

Nume element
Descriere element
Nume atribut

MedicoChirurgicalEmergency
Nr apariţii: minim 0 , maxim nelimitat
Definiţia serviciilor medicale de urgenţă pentru certificatele medicale
Descriere atribut
Obligatoriu Tip de date Constrângeri
Lungime max.
Codul serviciului medical.
Da
string
20
Lungime max.
Descrierea serviciului.
Da
string
255
Data de început a perioadei de
Da
date
valabilitate.
Data de sfârşit a perioadei de
Nu
date
valabilitate.

code
description
validFrom
validTo

Nume element
Descriere element

Nume element
Descriere element
Nume atribut
orgUnitCode
reportingCode
validFrom
validTo

appType

OrgUnitReportingMappings
Nr apariţii: minim 0 , maxim 1
Tabel de corespondenţă între casele de asigurări şi codurile de raportare
către aceste case.

OrgUnitReportingMapping
Nr apariţii: minim 0 , maxim nelimitat
Corespondenţă între codul caselor şi codurile de raportare
Descriere atribut
Obligatoriu Tip de date Constrângeri
Lungime max.
Codul casei de asigurări.
Da
string
20
Lungime max.
Codul de raportare.
Da
string
5
Data de început a perioadei de
Da
date
valabilitate.
Data de sfârşit a perioadei de
Nu
date
valabilitate.
Raportări
1angajatori
Precizează tipul aplicaţiei care
Da
string
Concedii
foloseşte tabela de corespondenţă
2medicale

Nume element
Descriere element

EmployeeCategories
Nr apariţii: minim 0 , maxim 1
Catalogul categoriilor de angajaţi raportaţi în sistem

Nume element
Descriere element
Nume atribut

EmployeeCategory
Nr apariţii: minim 0 , maxim nelimitat
Definiţia unei categorii de angajaţi raportaţi în sistem
Descriere atribut
Obligatoriu Tip de date Constrângeri
Lungime max.
Codul categoriei de angajaţi
Da
string
20
Lungime max.
Descrierea categoriei de angajaţi Da
string
100
Data de inceput a valabilităţii
Da
date
Data de sfârşit a valabilităţii
Nu
date
-

code
description
validFrom
validTo
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2.1.2. Structura de date a fişierului de personalizare (PersonalizedFile.xsd)
Tip schema
Descriere schema
Nume atribut
code
name
uic
uicDate
regNo
regNoDate

orgUnitCode

provider
Structura datelor de personalizare pentru aplicaţiile de raportare pentru
angajatori.
Descriere atribut
Obligatoriu Tip de date Constrângeri
Codul companiei angajatoare în
Da
string
SIUI
Denumirea companiei
Da
string
angajatorului
Codul unic de identificare al
Da
string
furnizorului (cod fiscal)
Data de eliberare a codului unic de
Nu
date
identificare
Numărul de înregistrare la
Nu
string
Registrul Comerţului
Data înregistrării la Registrul
Nu
date
Comerţului
Casa de asigurări către care
raportează angajatorul (valoarea
Lungime max.
Nu
string
codului din nomenclatorul de case
20
de asigurări)

Nume element
Descriere element

addresses
Nr apariţii: minim 1 , maxim 1
Lista de adrese ale companiei angajatoare

Nume element
Descriere element
Nume atribut

address
Adresa companiei angajatoare
Descriere atribut
Localitatea (valoarea codului din
nomenclatorul de localităţi)
Judeţul (valoarea codului din
nomenclatorul de judeţe)
Numele străzii
Numărul străzii
Blocul / Clădirea
Scara / Intrarea
Etajul
Apartamentul / Camera
Codul poştal

cityCode
districtCode
streetName
streetNo
building
entrance
floor
apartment
postalCode
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-

Da

string

-

Nu
Nu
Nu
Nu
Nu
Nu
Nu

string
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-
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3. STRUCTURA FIŞIERELOR DBF
TRANSFERATE IN CADRUL SIUI
Această secţiune prezinită structura fişierelor de raportare DBF valabilp la data
publicării acestei specificaţii.
3.1.1. Fişierul de raportare pentru obligaţiile de plată pentru concedii şi
indemnizaţii de la angajatori (ANEXA_A1.DBF)
Denumire câmp
CAS_ANG

Tip câmp
Character

Lungime
2

TIPD

Numeric

1

LN

Numeric

2

AN

Numeric

4

DEN_ANG
CUI

Character
Character

50
13

REG_COM

Character

20

NR_ANGAJ

Numeric

6

TOT_SAL_BR
TOT_CONTRI

Numeric
Numeric

18
18

FAAMBP
C_FAAMBP

Numeric
Numeric

18
18

FOND_CONTR

Numeric

18

TOT_CUANT_

Numeric

18
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Explicaţie
Conţine codificarea casei de asigurări de sănătate la
care este luat în evidenţă angajatorul şi la care se face
raportarea
Se completează cu 0 iniţială/1 rectificativă. Declaraţia
rectificativă se completează astfel: se recalculează
anexa 1 ţinând cont de modificările efectuate
în anexa 2 faţă de declaraţia iniţială
Se completează cu luna anului pentru care se
întocmeşte declaraţia
Se completează cu anul pentru care se întocmeşte
declaraţia
Conţine denumirea angajatorului
Se completează partea numerică a codului unic de
înregistrare/cod fiscal atribuit angajatorilor-persoane
juridice
Se completează partea numerică a numărului de
înregistrare de la Registrul Comerţului
Contine numărul efectiv de angajaţi (asiguraţi) din luna
pentru care se întocmeşte declaraţia
Conţine total fond de salarii brute realizate pe unitate
Total contribuţii pentru concedii, indemnizaţii calculate
la fond salarii. Formula de calcul:
TOT_CONTRI =TOT_SAL_BR * 0,85% ≤ NR_ANGAJ*12
salarii minime brute pe tara * 0,85%
Total indemnizaţii suportate FAAMBP
Total contribuţii pentru concedii si indemnizaţii
datorate pentru indemnizatiile suportate de FAAMBP.
Formula de calcul: C_FAAMBP = FAAMBP * 0,85%
Conţine total contribuţii datorate pentru concedii şi
indemnizaţii. Formula de calcul:
FOND_CONTR = TOT_CONTRI + C_FAAMBP
Conţine total cuantum prestaţii de suportat din bugetul
FNUASS pentru concedii şi indemnizaţii Formula de
calcul :
TOT_CUANT_=FN_G1+ FN_G2+ FN_G3+ FN_G4+
FN_G5
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Denumire câmp
CAZ_G1

Tip câmp
Numeric

Lungime
5

CAZ_G2

Numeric

5

CAZ_G3

Numeric

5

CAZ_G4

Numeric

5

CAZ_G5

Numeric

5

ZI_PRE_G1

Numeric

4

ZI_PRE_G2

Numeric

4

ZI_PRE_G3

Numeric

4

ZI_PRE_G4

Numeric

4

ZI_PRE_G5

Numeric

4

ZI_FN_G1

Numeric

4

ZI_FN_G2

Numeric

4

ZI_FN_G3

Numeric

4

ZI_FN_G4

Numeric

4

ZI_FN_G5

Numeric

4

FN_G1

Numeric

18

FN_G2

Numeric

18

FN_G3

Numeric

18

FN_G4

Numeric

18

FN_G5

Numeric

18

TOT_ANTER

Numeric

18

COMPENSAT

Numeric

18

Versiunea 2.7 din 21.05.2009

Explicaţie
Contine total asigurati cu concedii medicale pentru
incapacitate temporara de munca
Contine total asigurati cu concedii medicale pentru
prevenire imbolnavire
Contine total asigurati cu concedii medicale pentru
sarcina si lauzie
Contine total asigurati cu concedii medicale pentru
ingrijire copil bolnav
Contine total asigurati cu concedii medicale pentru
risc maternal
Contine nr. total de zile prestatii aferente concediilor
medicale pt.incapacitate temporara de munca
Contine nr. total de zile prestatii aferente concediilor
medicale pt.prevenire imbolnavire
Contine nr. total de zile prestatii aferente concediilor
medicale pentru sarcina si lauzie
Contine nr. total de zile prestatii aferente concediilor
medicale pt.ingrijire copil bolnav
Contine nr. total de zile prestatii aferente concediilor
medicale pentru risc maternal
Contine nr. total de zile prestatii suportate din
FNUASS aferente concediilor medicale pentru
incapacitate temporara de munca
Contine nr. total de zile prestatii suportate din
FNUASS aferente concediilor medicale pt.prevenire
imbolnavire
Contine nr. total de zile prestatii suportate din
FNUASS aferente concediilor medicale pentru sarcina
si lauzie
Contine nr. total de zile prestatii suportate din
FNUASS aferente concediilor medicale pt. ingrijire
copil bolnav
Contine nr. total de zile prestatii suportate din
FNUASS aferente concediilor medicale pentru risc
maternal
Sumă indemnizatii suportate din FNUASS pentru
incapacitate temporara de munca
Sumă indemnizatii suportate din FNUASS pentru
prevenire imbolnavire
Sumă indemnizatii suportate din FNUASS pentru
sarcina si lauzie
Sumă indemnizatii suportate din FNUASS pentru
ingrijire copil bolnav
Sumă indemnizatii suportate din FNUASS pentru risc
maternal
Total suma de recuperat de la FNUASS pentru
concedii si indemnizatii din luna/lunile anterioare
pentru care nu s-a depus cerere de restituire la casa
de asigurări de sănătate.
TOT_ANTER=TOT_RECUP din declaratia lunii
anterioare
Total suma recuperata de angajator din contributia
lunii curente
COMPENSAT = minim(TOT_ANTER, FOND_CONTR TOT_CUANT_ ) daca FOND_CONTR>TOT_CUANT_
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pentru aplicaţiile de raportare ale angajatorilor
Denumire câmp
TOT_VIRAT

Tip câmp
Numeric

Lungime
18

TOT_RECUP

Numeric

18

ADR_LOC

Character

25

ADR_STR

Character

25

ADR_NR
ADR_BL
ADR_SC
ADR_ET
ADR_AP
ADR_TEL
ADR_JUD (*)
ADR_SECT

Character
Character
Character
Character
Character
Character
Character
Numeric

10
10
5
2
3
15
2
2

E_MAIL
B1
F1
C1
B2
F2
C2
NRF

Character
Character
Character
Character
Character
Character
Character
Numeric

50
25
25
50
25
25
50
2

Explicaţie
Contine total suma de virat la FNUASS pentru concedii
si indemnizatii, in cazul in care FOND_CONTR >
TOT_CUANT_ . Formula de calcul:
TOT_VIRAT = FOND_CONTR - TOT_CUANT_COMPENSAT
Contine total suma ramasa de recuperat de la FNUASS
pentru concedii si indemnizatii;
- in cazul in care FOND_CONTR ≤ TOT_CUANT_ .
Formula de calcul:
TOT_RECUP = TOT_ANTER + TOT_CUANT_ FOND_CONTR
- in cazul in care FOND_CONTR > TOT_CUANT_ .
Formula de calcul:
TOT_RECUP = TOT_ANTER - COMPENSAT
Adresa sediu angajator -localitate(oras/municipiu,
comuna)
Adresa sediu angajator - strada Daca se completeaza
oras/municipiu se completeaza obligatoriu si strada
Adresa sediu angajator - numar
Adresa sediu angajator - bloc
Adresa sediu angajator - scara
Adresa sediu angajator - etaj
Adresa sediu angajator - apartament
Telefon de legatura angajator
Adresa sediu angajator - cod judet
Adresa sediu angajator - sector (numai pentru
Bucuresti)
Adresa e-mail angajator
Denumire banca
Denumire filiala
Contul la banca
Denumire banca
Denumire filiala
Contul la banca
Contine numar file de la anexa 2

(*) Codificarea este astfel: ex: _B este CAS Municipiul Bucuresti; _A este
OPSNAJ;_T este CASMTCT (pentru restul judetelor prescurtarea este identica cu
codificarea de la autoturisme)
(**) Denumirea fişierului de raportare trebuie să respecte formatul
“A1_LLAA_CUI.dbf”
3.1.2. Fişierul de raportare pentru evidenţa nominală a asiguraţilor beenficiari de
concedii şi indemnizaţii de la angajatori (ANEXA_A2.DBF)
Denumire câmp
TIPD

Tip câmp
Numeric

Versiunea 2.7 din 21.05.2009

Lungime
1

Explicaţie
Se completeaza cu 0 initiala/1 rectificativa, Declaratia
rectificativa se completeaza astfel : anexa 2 se
completeaza numai pentru pozitiile modificate fata de
declaratia initiala (inregistrari cu modificari fata de
declaratia initiala, inregistrari noi fata de declaratia
initiala)
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Denumire câmp
LN

Tip câmp
Numeric

Lungime
2

AN

Numeric

4

DEN_ANG
CUI

Character
Character

50
13

NR_CRT
TIP_RECTIF

Numeric
Character

6
1

NUME_ASIG
CNP
CAS_ASIG (*)

Character
Character
Character

50
13
2

ZI_LUCRAT

Numeric

2

TOT_ZI_LUC
SERIE_CCM
NUMAR_CCM
ZI_PRE

Numeric
Character
Character
Numeric

2
5
10
2

ZI_FN

Numeric

2

COD_INDEMN

Character

2

SERIE_CCM_

Character

5

NUMAR_CCM_

Character

10

FN

Numeric

18

COD_URG
COD_CONTAG

Character
Character

3
2

Explicaţie
Se completeaza cu luna anului pentru care se
intocmeste declaratia
Se completeaza cu anul pentru care se intocmeste
declaratia
Contine denumirea angajatorului
Se completeaza partea numerica a codului unic de
inregistrare/cod fiscal atribuit angajatorilor -persoane
juridice
Numărul curent
Se completeaza cu urmatoarele caractere:
M - modifcare sume, zile, CNP sau nume asigurat
pentru asiguratii raportati anterior
A - adaugare asigurat nou
S - stergere asigurat existent in declaratia anterioara
Contine numele si prenumele asiguratului
Contine codul numeric personal al asiguratului
Contine codificarea casei de asigurări de sănătate la
care este luat in evidenta asiguratul si unde s-a depus
declaratia nominala la CASS
Contine nr. de zile lucratoare din luna stabilit conform
Codului muncii
Contine zilele efectiv lucrate de asigurat in luna
Seria cetificatului de concediu medical
Numarul certificatului de concediu medical
Contine nr total de zile prestatii (zile lucratoare)
aferente concediului medical acordat
Contine nr. zile prestatii (zile lucratoare) suportate din
FNUASS
Codul indemnizatiei notat pe certificatul de concediu
medical
Se completeaza seria certificatului medical initial
numai in cazul cumularii duratelor de concediu
medical acordate, conform legii, spatiu in rest
Se completeaza numarul certificatului medical initial
numai in cazul cumularii duratelor de concediu
medical acordate, conform legii, spatiu in rest
Contine indemnizatia aferenta prestatiilor de asigurări
sociale de sănătate suportate din FNUASS
Cod urgenta medico-chirurgicala
Cod boala infectocontagioasa grupa A

(*) Codificarea este astfel: ex: _B este CAS Municipiul Bucuresti; _A este
OPSNAJ;_T este CASMTCT (pentru restul judetelor prescurtarea este identica cu
codificarea de la autoturisme)
(**) Denumirea fişierului de raportare trebuie să respecte formatul
“A2_LLAA_CUI.dbf”
3.1.3. Fişierul de raportare pentru evidenţă nominală persoane asigurate
plătitoare de contribuţii de la angajatori (ANEXA_2A.DBF)
Denumire câmp
LN
AN

Tip câmp
Numeric
Numeric

Versiunea 2.7 din 21.05.2009

Lungime
2
4

Explicaţie
Luna pentru care se întocmeşte lista
Anul pentru care se întocmeşte lista
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Denumire câmp
CF

Tip câmp
Character

Lungime
13

RJ

Character

3

RN

Numeric

5

RA

Numeric

4

CNP
NUME
PRENUME
CAT

Numeric
Character
Character
Character

13
30
30
3

ANG
PL
SDL

Date
Date
Numeric

8
8
12

SVL

Numeric

12

NREP
PREP

Character
Character

30
30

Explicaţie
Partea numerică a codului unic de înregistrare/codului
fiscal atribuit angajatorilor persoane juridice
Primele 3 caractere din numărul de înregistrare în
registrul comerţului al angajatorului
Caracterele 4−8 din numărul de înregistrare în
registrul comerţului al angajatorului
Ultimele 4 caractere din numărul de înregistrare în
registrul comerţului al angajatorului
Codul numeric personal al asiguratului
Numele asiguratului
Prenumele asiguratului
Categorie asigurat:
S – salariat,
CM – concediu medical în baza Ordonanţei de urgenţă
a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi
indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate,
aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.
399/2006, cu modificările ulterioare,
AM – accident de munca
CT – cenzori, membri ai consiliului de administratie,
alte catelgorii care realizeaza venituri asimilate
salariilor
SOM – şomer
CIC – concediu de creştere copil până la vârsta de 2
ani,
DIS – persoană disponibilizată cu plăţi compensatorii
acordate în baza în baza unor acte normative
DCM – persoană disponibilizată cu plăţi
compensatorii acordate în baza contractului colectiv
de muncă sau a contractului individual de muncă,
TAS – persoană beneficiară de ajutor social acordat
în baza Legii nr. 416/2001
SCS – salariat care nu are domiciliu sau reşedinţa în
România (numai pentru persoanele care intră în
câmpul personal de aplicare al Regulamentelor CEE
nr.1408/71 şi 574/72)
SS – salariaţi scutiţi de plata contribuţiei de asigurări
sociale de sănătate protrivit Ordonanţei de urgenţă a
Guvernului nr. 28/2009 privind reglementarea unor
măsuri de protecţie socială.
Obs. Asiguraţi care în luna de raportare se încadrează în
două sau mai multe categorii se vor înregistra pe fiecare
caetgorie în parte.
Data angajării
Data plecării
Suma datorată de asigurat în luna pentru care se face
raportarea (contribuţia asiguratului)
Suma totală virată de angajator reprezentând
contribuţia datorată de asigurat în luna pentru care se
face raportarea
Numele reprezentantului legal care semnează lista
Prenumele reprezentantului legal care semnează lista

(*) Denumirea fişierului de raportare trebuie să respecte formatul
“1A_LLAA_CUI.dbf”

Versiunea 2.7 din 21.05.2009
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3.1.4. Fişierul de raportare pentru evidenţă nominală persoane aflate în
întreţinerea asiguraţilor de la angajatori (ANEXA_2B.DBF)
Denumire câmp
LN
AN
CF

Tip câmp
Numeric
Numeric
Character

Lungime
2
4
13

RJ

Character

3

RN

Numeric

5

RA

Numeric

4

CNP
CNPC
NUMEC
PRENUMEC
TIPC
NREP
PREP

Numeric
Numeric
Character
Character
Character
Character
Character

13
13
30
30
3
30
30

Explicaţie
Luna pentru care se întocmeşte lista
Anul pentru care se întocmeşte lista
Partea numerică a codului unic de înregistrare/codului
fiscal atribuit angajatorilor persoane juridice
Primele 3 caractere din numărul de înregistrare în
registrul comerţului al angajatorului
Caracterele 4−8 din numărul de înregistrare în
registrul comerţului al angajatorului
Ultimele 4 caractere din numărul de înregistrare în
registrul comerţului al angajatorului
Codul numeric personal al asiguratului
Codul numeric personal al co-asiguratului
Numele co−asiguratului
Prenumele co−asiguratului
Tip co−asigurat: S = soţ−soţie; P = părinte
Numele reprezentantului legal care semnează lista
Prenumele reprezentantului legal care semnează lista

(*) Denumirea fişierului de raportare trebuie să respecte formatul
“1B_LLAA_CUI.dbf”
3.1.5. Fişierul de raportare pentru centralizatorul obligaţiilor de plată către
FNUASS de la angajatori (ANEXA_2C.DBF)
Denumire câmp
LN
AN
CF

Tip câmp
Numeric
Numeric
Character

Lungime
2
4
13

RJ

Character

3

RN

Numeric

5

RA

Numeric

4

CAS_ASIG (*)

Character

2

SDLA

Numeric

12

SVTA

Numeric

12

SDL_ASIG

Numeric

12

Versiunea 2.7 din 21.05.2009

Explicaţie
Luna pentru care se întocmeşte lista
Anul pentru care se întocmeşte lista
Partea numerică a codului unic de înregistrare/codului
fiscal atribuit angajatorilor persoane juridice
Primele 3 caractere din numărul de înregistrare în
registrul comerţului al angajatorului
Caracterele 4−8 din numărul de înregistrare în
registrul comerţului al angajatorului
Ultimele 4 caractere din numărul de înregistrare în
registrul comerţului al angajatorului
Conţine codificarea casei de asigurări de sănătate la
care este luat in evidenta asiguratul, in functie de
optiunea acestuia, si cu care s-a încheiat contractul de
asigurări de sănătate.
Se vor înregistra toate casele de asigurări de sănătate
pentru care au optat asiguraţii.
Obs. Centralizatorul se va depune integral la fiecare casă
de asigurări de sănătate
Suma datorată de angajator (contribuţia angajatorului)
cumulat pe fiecare casa de asigurări de sănătate
pentru care au optat asiguratii.
Suma totală virată de angajator, reprezentand
contributia angajatorului, cumulat pe fiecare casa de
asigurări de sănătate pentru care au optat asiguratii
Suma datorată de asigurati (contribuţia asiguratului)
cumulat pe fiecare casa de asigurări de sănătate
pentru care au optat asiguratii
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Denumire câmp
SVT_ASIG

Tip câmp
Numeric

Lungime
12

NREP
PREP

Character
Character

30
30

Explicaţie
Suma totală virată de angajator, reprezentând
contribuţia asiguratului, cumulat pe fiecare casa de
asigurări de sănătate pentru care au optat asiguratii
Numele reprezentantului legal care semnează lista
Prenumele reprezentantului legal care semnează lista

(*) Codificarea este astfel: ex: _B este CAS Municipiul Bucuresti; _A este
OPSNAJ;_T este CASMTCT (pentru restul judetelor prescurtarea este identica cu
codificarea de la autoturisme)
(**) Denumirea fişierului de raportare trebuie să respecte formatul
“1C_LLAA_CUI.dbf”
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4. CODIFICAREA ERORILOR DE VALIDARE DIN SIUI
Acest paragraf conţine enumerarea şi descrierea codurilor de eroare folosite la
prelucrarea datelor raportate. Aceste date sunt conţinute şi în cadrul
nomenclatoarelor exportate de SIUI.

4.1. CODIFICAREA ERORILOR DE SISTEM GENERATE DE SERVICIUL-WEB
LA PRELUAREA RAPORTĂRILOR
Cod
eroare
-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8
-9

Descriere
eroare
Fisierul este deja raportat si nu poate fi sters!
Eroare la dezarhivare - arhiva nu respecta formatul acceptat!
Eroare la dezarhivare: {cauza}.
Eroare la dezarhivare - arhiva contine mai mult de un fisier!
Arhiva raportata nu contine nici un fisier!
Nu a fost configurata locatia in care se salveaza fisierele raportate!
Nu a fost gasita implementarea pentru tipul de furnizor {nume tip} in fisierul de
configurare.
Eroare la salvarea raportarii.
Eroare la validare raportare. sau
Mesajul de eroare care se primeste de la validarea efectuata in la nivelul bazei de date:
NU S-A GASIT UN CONTRACT VALID {numar contract}
ACEST FISIER A MAI FOST PROCESAT {nume fisier}
DATA DE RAPORTARE ESTE IN VIITOR {data raportarii}
Codul CAS nu corespunde cu cel setat in aplicatie {cod cas}
NU S-A GASIT COMPANIA CU CUI {cui}
NU SE ACCEPTA RAPORTARI PENTRU PERIOADA {start - stop}
NU S-A DEFINIT O PERIOADA DE RAPORTARE PENTRU PERIOADA {start - stop}

4.2. CODIFICAREA ERORILOR PENTRU RAPORTĂRILE ANGAJATORILOR
CĂTRE FNUASS ŞI PENTRU CONCEDIILE MEDICALE
Cod
regulă
A1.R0

Descriere
regulă
Nr. Angajati mai mare sau egal 0.

Cod
eroare
SL0035

A1.R10

Regula A1.R10: Total contributii
datorate pentru CI = Total
contributii pentru CI calculate la
fond salarii + Total contributii
pentru CI datorate pentru
indemnizatiile suportate din
FAAMBP.

SL0023

Versiunea 2.7 din 21.05.2009

Descriere
eroare
Nu se verifica regula A1.R0: Nr.
Angajati mai mare sau egal 0.
Nu se verifica regula A1.R10: Total
contributii datorate pentru CI = Total
contributii pentru CI calculate la fond
salarii + Total contributii pentru CI
datorate pentru indemnizatiile
suportate din FAAMBP.
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Cod
regulă
A1.R11

A1.R12

A1.R13

A1.R14

A1.R15

A1.R16

A1.R17

A1.R2

A1.R3

A1.R4

A1.R5

A1.R6

A1.R7

A1.R8

Descriere
regulă
Regula A1.R11: Total suma de
recuperat de la FNUASS pentru CI
din perioada anterioara mai mare
sau egal 0.
Regula A1.R12: Total suma de
recuperat N = K+J-I daca J mai
mare decat I. In acest caz L = 0.
Regula A1.R13: Total suma de virat
M = 0 daca J mai mare decat I.

Cod
eroare
SL0052

Regula A1.R14: Total suma
recuperata de angajator din
contributia lunii curente mai mare
sau egal 0 daca I mai mare decat J.
Regula A1.R15: Total suma
recuperata de angajator din
contributia lunii curente =
MIN(Total suma de recuperat din
perioada anterioara, Total suma de
virat I-Total suma de recuperat J)
daca Imai mareJ.
Regula A1.R16: Total suma de virat
= Total contributii - Total cuantum
prestatii-Total suma recuperata de
angajator din contributia lunii
curente
Regula A1.R17: Total suma de
recuperat N = K-L daca J mai mic
decat I
Regula A1.R2: Total contributii
pentru concedii din indemnizatii
calculate la fondul de salarii =
MIN(Total fond salarii brute,
12*salariu minim brut pe
economie*Numar de
angajati)*procentul de contributie.
Regula A1.R3: Total suma de
recuperat de la FNUASS = Suma
din FNUASS J1 + J2 + J3 + J4 + J5.
Zile prestatii pe J1 mai mare sau
egal cu total zile prestatii din
FUNASS pe J1.
Regula A1.R5: Zile prestatii pe J2 =
total zile prestatii din FUNASS pe
J2.
Regula A1.R6: Zile prestatii pe J3 =
total zile prestatii din FUNASS pe
J3.
Regula A1.R7: Zile prestatii pe J4 =
total zile prestatii din FUNASS pe
J4.
Regula A1.R8: Zile prestatii pe J5 =
total zile prestatii din FUNASS pe
J5.

SL0055
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SL0053

SL0054

SL0056

SL0057

SL0058

SL0015

SL0016

SL0017

SL0018

SL0019

SL0020

SL0021

Descriere
eroare
Nu se verifica regula A1.R11: Total
suma de recuperat de la FNUASS
pentru CI din perioada anterioara mai
mare sau egal 0.
Nu se verifica regula A1.R12: Total
suma de recuperat N = K+J-I daca J
mai mare decat I. In acest caz L = 0.
Nu se verifica regula A1.R13: Total
suma de virat M = 0 daca J mai mare
decat I.
Nu se verifica regula A1.R14: Total
suma recuperata de angajator din
contributia lunii curente mai mare sau
egal 0 daca I mai mare decat J.
Nu se verifica regula A1.R15: Total
suma recuperata de angajator din
contributia lunii curente = MIN(Total
suma de recuperat din perioada
anterioara, Total suma de virat I-Total
suma de recuperat J) daca Imai mareJ.
Nu se verifica regula A1.R16: Total
suma de virat = Total contributii - Total
cuantum prestatii-Total suma
recuperata de angajator din contributia
lunii curente.
Nu se verifica regula A1.R17: Total
suma de recuperat N = K-L daca J mai
mic decat I
Nu se verifica regula A1.R2: Total
contributii pentru concedii din
indemnizatii calculate la fondul de
salarii = MIN(Total fond salarii brute,
12*salariu minim brut pe
economie*Numar de
angajati)*procentul de contributie.
Nu se verifica regula A1.R3: Total suma
de recuperat de la FNUASS = Suma din
FNUASS J1 + J2 + J3 + J4 + J5.
Nu se verifica regula A1.R4: Zile
prestatii pe J1 mai mare sau egal cu
total zile prestatii din FUNASS pe J1.
Nu se verifica regula A1.R5: Zile
prestatii pe J2 = total zile prestatii din
FUNASS pe J2.
Nu se verifica regula A1.R6: Zile
prestatii pe J3 = total zile prestatii din
FUNASS pe J3.
Nu se verifica regula A1.R7: Zile
prestatii pe J4 = total zile prestatii din
FUNASS pe J4.
Nu se verifica regula A1.R8: Zile
prestatii pe J5 = total zile prestatii din
FUNASS pe J5.
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Cod
regulă
A1.R9

A2.R0

A2.R1

A2.R10

A2.R11

A2.R12

A2.R13

A2.R14

A2.R15

A2.R16

A2.R17

A2.R18

Descriere
regulă
Regula A1.R9: Total contributii
pentru concedii si indemnizatii
datorate pentru indemnizatiile
suportate din FAAMBP = Total
indemnizatii suportate din
FAAMBP*procentul de contributie.
Regula A2.R0: Numar de angajati
din anexa 1 trebuie sa fie mai mare
sau egal cu numarul de CNP-uri
distincte din anexa 2.
Regula A2.R1: Daca raportarea
contine mai multe certificate
pentru un CNP atunci fiecare
certificat are aceeasi valoare
pentru numarul de zile lucratoare
din luna.
Regula A2.R10: Codurile de boli
infecto contagioase se valideaza cu
completarea codului de
indemnizatie 05.
Regula A2.R11: Codurile de
urgente medico-chirurgicale se
valideaza cu completarea codului
de indemnizatie 06.
Regula A2.R12: Codurile de
urgente medico-chirurgicale si boli
infecto contagioase nu se pot
completa in acelas timp.
Regula A2.R13: Numarul de zile
lucratoare sa nu depaseasca
numarul de zile calendaristice din
luna.
Regula A2.R14: Suma zilelor de
prestatii pentru un CNP sa nu
depaseasca numarul de zile
lucratoare din luna.
Regula A2.R15: CNP - ul este
obligatoriu.

Cod
eroare
SL0022

Regula A2.R16: Daca raportarea
contine mai multe certificate
pentru un CNP atunci fiecare
certificat are aceeasi valoare
pentru total zile lucrate de asigurat
in luna.
Regula A2.R17: Numarul total de
zile lucrate de asigurat in luna este
mai mic decat numarul de zile
lucratoare din luna.
Regula A2.R18: Suma zilelor de
prestatii pentru un CNP plus total
zile lucrate de angajat in luna sa
nu depaseasca numarul de zile
lucratoare din luna.
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SL0024

SL0025

SL0040

SL0041

SL0042

SL0044

SL0045

SL0013

SL0048

SL0049

Descriere
eroare
Nu se verifica regula A1.R9: Total
contributii pentru concedii si
indemnizatii datorate pentru
indemnizatiile suportate din FAAMBP =
Total indemnizatii suportate din
FAAMBP*procentul de contributie.
Nu se verifica regula A2.R0: Numar de
angajati din anexa 1 trebuie sa fie mai
mare sau egal cu numarul de CNP-uri
distincte din anexa 2.
Nu se verifica regula A2.R1: Daca
raportarea contine mai multe
certificate pentru un CNP atunci
fiecare certificat are aceeasi valoare
pentru numarul de zile lucratoare din
luna.
Nu se verifica regula A2.R10: Codurile
de boli infecto contagioase se valideaza
cu completarea codului de
indemnizatie 05.
Nu se verifica regula A2.R11: Codurile
de urgente medico-chirurgicale se
valideaza cu completarea codului de
indemnizatie 06.
Nu se verifica regula A2.R12: Codurile
de urgente medico-chirurgicale si boli
infecto contagioase nu se pot completa
in acelas timp.
nu se verifica regula A2.R13: Numarul
de zile lucratoare sa nu depaseasca
numarul de zile calendaristice din luna.
nu se verifica regula A2.R14: Suma
zilelor de prestatii pentru un CNP sa nu
depaseasca numarul de zile lucratoare
din luna.
Codul numeric personal pentru care a
fost acordat concediul medical este
obligatoriu.
Nu se verifica regula A2.R16: Daca
raportarea contine mai multe
certificate pentru un CNP atunci
fiecare certificat are aceeasi valoare
pentru total zile lucrate de asigurat in
luna.
Nu se verifica regula A2.R17: Numarul
total de zile lucrate de asigurat in luna
este mai mic decat numarul de zile
lucratoare din luna.
nu se verifica regula A2.R18: Suma
zilelor de prestatii pentru un CNP plus
total zile lucrate de angajat in luna sa
nu depaseasca numarul de zile
lucratoare din luna.
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Specificaţii de interfaţare cu SIUI
pentru aplicaţiile de raportare ale angajatorilor
Cod
regulă
A2.R2

A2.R3

A2.R4

A2.R5
A2.R6

A2.R7
A2.R8
A2.R9

A2.RF1

A2.RF3

A2.RF5
CV.J1.R1

CV.J1.R2

CV.J1.R3

Descriere
regulă
Regula A2.R2: Zile prestatii
suportate din FNUASS <= zile
prestatii pentru cod indemnizatie
din grupa J1.
Regula A2.R3: Zile prestatii
suportate din FNUASS = zile
prestatii pentru cod indemnizatie
din grupa diferita de J1.
Regula A2.R4: Certificatele cu
codurile de indemnizatie 11 se
depun direct la casele de pensii.

Cod
eroare
SL0026

Regula A2.R5: Certificatul a mai
fost raportat.
Regula A2.R6: CNP - ul raportat
este invalid.

SL0029

Regula A2.R7: Certificatul initial nu
exista.
Regula A2.R8: Certificatul initial
este invalid.
Regula A2.R9: Certificatul este
raportat de mai multe ori in
aceeasi raportare.
Regula A2.RF1: CNP-ul raportat de
angajator difera de CNP-ul
raportat de medic.
Regula A2.RF3: Codul de
indemnizatie raportat de agajator
este diferit de codul de
indemnizatie raportat de medic.
Regula A2.RF5: Certificatul
raportat de medic este anulat.
Regula CV.J1.R1: Numar total
cazuri prestate pe J1 din Anexa 1
este egal cu numarul total de
inregistrari din Anexa 2 ce au codul
de indemnizatie din grupa J1.
Regula CV.J1.R2: Total zile
prestatii pe J1 din Anexa 1 este
egal cu total zile prestatii
inregistrari din Anexa 2 ce au codul
de indemnizatie din grupa J1.
Regula CV.J1.R3: Total zile
prestatii din FNUASS pe J1 din
Anexa 1 este egal cu total zile
prestatii din FNUASS pentru
inregistrarilr din Anexa 2 ce au
codul de indemnizatie din grupa
J1.
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SL0027

SL0028

SL0012

SL0030
SL0039

SL0031

SL0033

SL0043
SL0J01

SL0J02

SL0J03

Descriere
eroare
nu se verifica regula A2.R2: Zile
prestatii suportate din FNUASS <= zile
prestatii pentru cod indemnizatie din
grupa J1.
nu se verifica regula A2.R3: Zile
prestatii suportate din FNUASS = zile
prestatii pentru cod indemnizatie din
grupa diferita de J1.
nu se verifica regula A2.R4:
Certificatele cu codurile de
indemnizatie 11 se depun direct la
casele de pensii.
verifica regula A2.R5: Certificatul a mai
fost raportat.
Codul numeric personal pentru care a
fost acordat concediul medical este
invalid.
verifica regula A2.R7: Certificatul initial
nu exista.
verifica regula A2.R8: Certificatul initial
este invalid.
verifica regula A2.R9: Certificatul este
raportat de mai multe ori in aceeasi
raportare.
verifica regula A2.RF1: CNP-ul raportat
de angajator difera de CNP-ul raportat
de medic.
verifica regula A2.RF3: Codul de
indemnizatie raportat de agajator este
diferit de codul de indemnizatie
raportat de medic.
verifica regula A2.RF5: Certificatul
raportat de medic este anulat.
Nu se verifica regula CV.J1.R1: Numar
total cazuri prestate pe J1 din Anexa 1
este egal cu numarul total de
inregistrari din Anexa 2 ce au codul de
indemnizatie din grupa J1.
Nu se verifica regula CV.J1.R2: Total
zile prestatii pe J1 din Anexa 1 este
egal cu total zile prestatii inregistrari
din Anexa 2 ce au codul de
indemnizatie din grupa J1.
Nu se verifica regula CV.J1.R3: Total
zile prestatii din FNUASS pe J1 din
Anexa 1 este egal cu total zile prestatii
din FNUASS pentru inregistrarile din
Anexa 2 ce au codul de indemnizatie
din grupa J1.
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Specificaţii de interfaţare cu SIUI
pentru aplicaţiile de raportare ale angajatorilor
Cod
regulă
CV.J1.R4

CV.J2.R1

CV.J2.R2

CV.J2.R3

CV.J2.R4

CV.J3.R1

CV.J3.R2

CV.J3.R3

Descriere
regulă
Regula CV.J1.R4: Suma din
FNUASS pentru concedii si
indemnizatii pe J1 din Anexa 1 este
egala cu total sume aferente
pentru inregistrarile din Anexa 2 ce
au codul de indemnizatie din grupa
J1.
Regula CV.J2.R1: Numar total
cazuri prestate pe J2 din Anexa 1
este egal cu numarul total de
inregistrari din Anexa 2 ce au codul
de indemnizatie din grupa J2.
Regula CV.J2.R2: Total zile
prestatii pe J2 din Anexa 1 este
egal cu total zile prestatii
inregistrari din Anexa 2 ce au codul
de indemnizatie din grupa J2.
Regula CV.J2.R3: Total zile
prestatii din FNUASS pe J2 din
Anexa 1 este egal cu total zile
prestatii din FNUASS pentru
inregistrarilr din Anexa 2 ce au
codul de indemnizatie din grupa
J2.
Regula CV.J2.R4: Suma din
FNUASS pentru concedii si
indemnizatii pe J2 din Anexa 1 este
egala cu total sume aferente
pentru inregistrarile din Anexa 2 ce
au codul de indemnizatie din grupa
J2.
Regula CV.J3.R1: Numar total
cazuri prestate pe J3 din Anexa 1
este egal cu numarul total de
inregistrari din Anexa 2 ce au codul
de indemnizatie din grupa J3.
Regula CV.J3.R2: Total zile
prestatii pe J3 din Anexa 1 este
egal cu total zile prestatii
inregistrari din Anexa 2 ce au codul
de indemnizatie din grupa J3.
Regula CV.J3.R3: Total zile
prestatii din FNUASS pe J3 din
Anexa 1 este egal cu total zile
prestatii din FNUASS pentru
inregistrarilr din Anexa 2 ce au
codul de indemnizatie din grupa
J3.
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Cod
eroare
SL0J04

Descriere
eroare
Nu se verifica regula CV.J1.R4: Suma
din FNUASS pentru concedii si
indemnizatii pe J1 din Anexa 1 este
egala cu total sume aferente pentru
inregistrarile din Anexa 2 ce au codul
de indemnizatie din grupa J1.

SL0J05

Nu se verifica regula CV.J2.R1: Numar
total cazuri prestate pe J2 din Anexa 1
este egal cu numarul total de
inregistrari din Anexa 2 ce au codul de
indemnizatie din grupa J2.
Nu se verifica regula CV.J2.R2: Total
zile prestatii pe J2 din Anexa 1 este
egal cu total zile prestatii inregistrari
din Anexa 2 ce au codul de
indemnizatie din grupa J2.
Nu se verifica regula CV.J2.R3: Total
zile prestatii din FNUASS pe J2 din
Anexa 1 este egal cu total zile prestatii
din FNUASS pentru inregistrarile din
Anexa 2 ce au codul de indemnizatie
din grupa J2.

SL0J06

SL0J07

SL0J08

Nu se verifica regula CV.J2.R4: Suma
din FNUASS pentru concedii si
indemnizatii pe J2 din Anexa 1 este
egala cu total sume aferente pentru
inregistrarile din Anexa 2 ce au codul
de indemnizatie din grupa J2.

SL0J09

Nu se verifica regula CV.J3.R1: Numar
total cazuri prestate pe J3 din Anexa 1
este egal cu numarul total de
inregistrari din Anexa 2 ce au codul de
indemnizatie din grupa J3.
Nu se verifica regula CV.J3.R2: Total
zile prestatii pe J3 din Anexa 1 este
egal cu total zile prestatii inregistrari
din Anexa 2 ce au codul de
indemnizatie din grupa J3.
Nu se verifica regula CV.J3.R3: Total
zile prestatii din FNUASS pe J3 din
Anexa 1 este egal cu total zile prestatii
din FNUASS pentru inregistrarile din
Anexa 2 ce au codul de indemnizatie
din grupa J3.

SL0J10

SL0J11
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Specificaţii de interfaţare cu SIUI
pentru aplicaţiile de raportare ale angajatorilor
Cod
regulă
CV.J3.R4

CV.J4.R1

CV.J4.R2

CV.J4.R3

CV.J4.R4

CV.J5.R1

CV.J5.R2

CV.J5.R3

Descriere
regulă
Regula CV.J3.R4: Suma din
FNUASS pentru concedii si
indemnizatii pe J3 din Anexa 1 este
egala cu total sume aferente
pentru inregistrarile din Anexa 2 ce
au codul de indemnizatie din grupa
J3.
Regula CV.J4.R1: Numar total
cazuri prestate pe J4 din Anexa 1
este egal cu numarul total de
inregistrari din Anexa 2 ce au codul
de indemnizatie din grupa J4.
Regula CV.J4.R2: Total zile
prestatii pe J4 din Anexa 1 este
egal cu total zile prestatii
inregistrari din Anexa 2 ce au codul
de indemnizatie din grupa J4.
Regula CV.J4.R3: Total zile
prestatii din FNUASS pe J4 din
Anexa 1 este egal cu total zile
prestatii din FNUASS pentru
inregistrarilr din Anexa 2 ce au
codul de indemnizatie din grupa
J4.
Regula CV.J4.R4: Suma din
FNUASS pentru concedii si
indemnizatii pe J4 din Anexa 1 este
egala cu total sume aferente
pentru inregistrarile din Anexa 2 ce
au codul de indemnizatie din grupa
J4.
Regula CV.J5.R1: Numar total
cazuri prestate pe J5 din Anexa 1
este egal cu numarul total de
inregistrari din Anexa 2 ce au codul
de indemnizatie din grupa J5.
Regula CV.J5.R2: Total zile
prestatii pe J5 din Anexa 1 este
egal cu total zile prestatii
inregistrari din Anexa 2 ce au codul
de indemnizatie din grupa J5.
Regula CV.J5.R3: Total zile
prestatii din FNUASS pe J5 din
Anexa 1 este egal cu total zile
prestatii din FNUASS pentru
inregistrarilr din Anexa 2 ce au
codul de indemnizatie din grupa
J5.
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Cod
eroare
SL0J12

Descriere
eroare
Nu se verifica regula CV.J3.R4: Suma
din FNUASS pentru concedii si
indemnizatii pe J3 din Anexa 1 este
egala cu total sume aferente pentru
inregistrarile din Anexa 2 ce au codul
de indemnizatie din grupa J3.

SL0J13

Nu se verifica regula CV.J4.R1: Numar
total cazuri prestate pe J4 din Anexa 1
este egal cu numarul total de
inregistrari din Anexa 2 ce au codul de
indemnizatie din grupa J4.
Nu se verifica regula CV.J4.R2: Total
zile prestatii pe J4 din Anexa 1 este
egal cu total zile prestatii inregistrari
din Anexa 2 ce au codul de
indemnizatie din grupa J4.
Nu se verifica regula CV.J4.R3: Total
zile prestatii din FNUASS pe J4 din
Anexa 1 este egal cu total zile prestatii
din FNUASS pentru inregistrarile din
Anexa 2 ce au codul de indemnizatie
din grupa J4.

SL0J14

SL0J15

SL0J16

Nu se verifica regula CV.J4.R4: Suma
din FNUASS pentru concedii si
indemnizatii pe J4 din Anexa 1 este
egala cu total sume aferente pentru
inregistrarile din Anexa 2 ce au codul
de indemnizatie din grupa J4.

SL0J17

Nu se verifica regula CV.J5.R1: Numar
total cazuri prestate pe J5 din Anexa 1
este egal cu numarul total de
inregistrari din Anexa 2 ce au codul de
indemnizatie din grupa J5.
Nu se verifica regula CV.J5.R2: Total
zile prestatii pe J5 din Anexa 1 este
egal cu total zile prestatii inregistrari
din Anexa 2 ce au codul de
indemnizatie din grupa J5.
Nu se verifica regula CV.J5.R3: Total
zile prestatii din FNUASS pe J5 din
Anexa 1 este egal cu total zile prestatii
din FNUASS pentru inregistrarile din
Anexa 2 ce au codul de indemnizatie
din grupa J5.

SL0J18

SL0J19
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Specificaţii de interfaţare cu SIUI
pentru aplicaţiile de raportare ale angajatorilor
Cod
regulă
CV.J5.R4

Descriere
regulă
Regula CV.J5.R4: Suma din
FNUASS pentru concedii si
indemnizatii pe J5 din Anexa 1 este
egala cu total sume aferente
pentru inregistrarile din Anexa 2 ce
au codul de indemnizatie din grupa
J5.
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Cod
eroare
SL0J20

Descriere
eroare
Nu se verifica regula CV.J5.R4: Suma
din FNUASS pentru concedii si
indemnizatii pe J5 din Anexa 1 este
egala cu total sume aferente pentru
inregistrarile din Anexa 2 ce au codul
de indemnizatie din grupa J5.
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