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ANEXA nr. 1.a.  

   
                                                                                             

Modalităţi de transmitere pe cale electronică 
a Listei asiguraţilor care au desfăşurat activităţi, pe durata programului normal 

de lucru din luna respectivă, la locurile de muncă specificate în avizul nr……/ 
.…. emis de către Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei 

 
 
Condiţii tehnice standard pentru formatul electronic:  
 Listele în format electronic vor fi transmise numai pe suport tip: dischetă FD 
3,5” Microsoft DOS sau CD+ROM, în dublu exemplar. 
 Suporturile vor fi etichetate cu informaţiile următoare: 
            -    denumire fişier; 

- codul unic de înregistrare sau codul fiscal al angajatorului, după caz; 
- numărul suportului magnetic în cadrul setului de suporturi ex:1/3, 2/3, 3/3, 

dacă setul are 3 suporturi. 
Suportul magnetic va conţine două fişiere de tip DBF sau TXT (înregistrări de 

lungime fixă), care vor avea în mod obligatoriu următoarele denumiri şi conţinut: 
  CF_226.DBF sau CF_226.TXT - unde CF=codul fiscal al unităţii (ANEXA 1a)  
conţine datele aferente asiguraţilor  

Ordinea câmpurilor din structura fişierelor este obligatorie, indiferent dacă 
acestea se completează sau nu şi sunt de lungime fixă. 
 În descrierea de mai jos “Tip câmp“  are  următoarea semnificaţie : 
 N - numeric, aliniat la dreapta 
 C - caracter (alfanumeric), aliniat la stânga, fără  :,:,,,..(semne diacritice)  . 
 În situaţia transmiterii fişierelor tip DBF se vor respecta obligatoriu denumirile 
câmpurilor date în structurile de fişier. 
 
Descrierea organizării înregistrărilor din fişiere: 
Fişierul CF_226.DBF sau CF_226.TXT - unde CF=codul fiscal al unităţii  (Anexa nr. 
1.a.)  are următoarea structură :  
 
 Denumire 

câmp 
Tip 

câmp Lung. Explicaţii 

Denumire angajator DEN C 29 Conţine denumirea 
angajatorului 

Cod unic de înregistrare 
(CUI)/CF pentru 
angajatori persoane 
juridice 

CF N 10 Se completează partea numerică 
a codului unic de înregistrare / 
codului fiscal atribuit 
angajatorilor - persoane juridice 

Cod judeţ din Nr. de 
înmatriculare în 
Registrul Comerţului 

RJ C 3 Conţine primele trei caractere 
din  numărul de înmatriculare în 
registrul comerţului al 
angajatorului 

Nr. de înregistrare din  
Registrul Comerţului 

RN N 5 Conţine  caracterele 4-8 din  
numărul de înmatriculare în 
registrul comerţului al 
angajatorului (nr. în RC) 
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Anul din Nr. de 
înmatriculare în 
Registrul Comerţului 

RA N 4 Conţine ultimele patru caractere 
din  numărul de înmatriculare în 
registrul comerţului al 
angajatorului 

Număr aviz NRAVIZ N 3 Număr aviz  încadrare locuri de 
muncă în condiţii speciale 
conform H.G. nr.1025/2003 

Data aviz DATAAVIZ Date 8 Data eliberării  avizului de aviz  
încadrare locuri de muncă în 
condiţii speciale conform H.G. 
nr.1025/2003 

Cod asigurat CNP N 13 Conţine codul numeric personal 
al  asiguratului 

Nume şi prenume 
asigurat 

NUME C 29 Conţine numele şi prenumele 
asiguratului 

Loc de munca –sectie/ 
atelier/ compartiment 

LOC_M C 60 Loc de munca -sectia/ atelier/ 
compartiment,  unde asiguratul 
a desfasurat activitatea in 
conditii speciale de munca. 

De la DE _LA Date 8 Perioada de început în care au 
desfăşurat activităţi în condiţii 
speciale de muncă 

Pana la PANA_LA Date 8 Perioada de sfârşit în care au 
desfăşurat activităţi în condiţii 
speciale de muncă (se 
completează perioade continue) 

Judeţ A_JUD C 3 Cod judeţ -  sediu angajator 
-se completează obligatoriu (*) 

Observatii OBS C 80 Observatii 
 

 
 
*)Codurile de judete : 
 
Cod judeţ Denumire judeţ 
011 Alba 
021 Arad 
031 Argeş 
041 Bacău 
051 Bihor 
061 Bistriţa 
071 Botoşani 
081 Braşov 
091 Brăila 
101 Buzău 
111 Caraş Severin 
121 Cluj 
131 Constanţa 
141 Covasna 
151 Dâmboviţa 
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161 Dolj 
171 Galaţi 
181 Gorj 
191 Harghita 
201 Hunedoara 
211 Ialomiţa 
221 Iaşi 
231 Giurgiu 
241 Maramureş 
251 Mehedinţi 
261 Mureş 
271 Neamţ 
281 Olt 
291 Prahova 
301 Satu Mare 
311 Sălaj 
321 Sibiu 
331 Suceava 
341 Teleorman 
351 Timiş 
361 Tulcea 
371 Vaslui 
381 Vâlcea 
391 Vrancea 
401 Călaraşi 
411 Bucureşti 
471 Ilfov 
 


