
CASA NAŢIONALĂ DE PENSII 
ŞI ALTE DREPTURI DE ASIGURĂRI SOCIALE 
CASA DE PENSII A JUDEŢULUI                
 

CONTRACT DE ASIGURARE SOCIALĂ 
 

Nr.        din ziua   , luna   , anul     
 

Încheiat între Casa de pensii a judeţului _______________________________denumită în continuare 
"CASA", reprezentată prin directorul general, în calitate de asigurator cu sediul în 
 

Localitatea                     
 

Strada:                          Nr.       
 

şi                            
în calitate de asigurat 
posesor al codului personal de asigurări sociale             
 

Actul de identitate: Seria    Nr.       
Adresa: 
Localitatea:                     
 

Strada                     
 

Nr.        Bloc         Scara      Etaj   Apart.     
 

Of. poştal    
 

Judeţ:                Sector:   
 

Telefon:                
1. Obiectul contractului este asigurarea în sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări 

sociale, reglementat prin Legea nr. 19/2000, cu modificările şi completările ulterioare. 
2. Prezentul contract intră în vigoare la data înregistrării acestuia la Casă. 
3. Condiţii de asigurare: 
3.1   Venitul asigurat este de:               lei (în cifre) 
 

3.2   Cota de contribuţie este de:   % (corespunzătoare condiţiilor de muncă) 
 

3.3   Cuantum contribuţie de asigurări sociale:                    
3.4   Contul în care se plăteşte contribuţia de asigurări sociale, deschis la Trezorerie pe seama Casei este: 
                                    
3.5 Plata se poate face în numerar, la Casieria Casei sau prin orice mijloace de plată prevăzute de lege. 
3.6 Termenul de plată a contribuţiei este 

       lunar      la 4 luni 

       la 2 luni      la 5 luni 

       la 3 luni      la 6 luni 
dar nu mai târziu de ultima zi lucrătoare a termenului asumat prin prezentul contract. 
Neplata contribuţiei de asigurări sociale la termenul prevăzut în contract generează plata de 
majorări şi întârziere, pentru fiecare zi calendaristică a căror cotă se stabileşte prin lege. 



4. Obligaţiile Casei: 
4.1 Plata prestaţiilor de asigurări sociale, în condiţiile legii, pentru riscurile asigurate. 
4.2 Certificarea stagiului de cotizare, a punctajului anual şi a punctajului cumulat pentru perioada 

de cotizare. 

5. Obligaţiile asiguratului: 
5.1 Achitarea contribuţiei de asigurări sociale în cuantumul şi la termenul stabilit la pct. 3 din 

prezentul contract. 
5.2 Înştiinţarea Casei asupra modificărilor survenite în termenii prezentului contract. 
5.3 Să prezinte Casei documente necesare pentru stabilirea şi plata prestaţiilor de asigurări sociale 

(ex. certificat medical, certificat naştere copil etc) 
5.4 Să se prezinte la sediul Casei atunci când este solicitat, respectând termenul prevăzut în invitaţie. 

6. Clauze: 
6.1 Neplata contribuţiei de asigurări sociale de către asigurat, atrage după sine neacordarea 

dreptului la prestaţii, până la achitarea contribuţiei datorate şi a majorărilor de întârziere 
aferente. 

6.2 În cazul rezilierii contractului, contribuţia de asigurări sociale achitată nu se restituie ; stagiul de 
cotizare realizat până la data rezilierii contractului se valorifică la stabilirea dreptului la pensie. 

6.3 Calitatea de asigurat se redobândeşte după încheierea unui nou contract de asigurare ; dreptul la 
prestaţiile de asigurări sociale, altele decât pensiile, se reia după realizarea în condiţiile legii, a 
unui nou stagiu de cotizare. 

6.4 Stagiul de cotizare se constituie din însumarea lunilor pentru care s-a achitat contribuţia de 
asigurări sociale. 

6.5 Contribuţia de asigurări sociale nu este impozabilă. 
6.6 Contestaţiile referitoare la stabilirea prestaţiilor de asigurări sociale se adresează, în termen de 

45 de zile de la comunicare, Casei, sau instanţei judecătoreşti competente, după caz ; contestaţiile 
sunt scutite de orice fel de taxă de timbru. 

6.7 Acordarea prestaţiilor de asigurări sociale de orice fel se face la cerere. 
6.8 Indemnizaţiile de asigurări sociale se achită beneficiarului, reprezentantului legal sau mandatarului 

desemnat prin procură specială de către acesta. 
6.9 Prestaţiile de asigurări sociale pot ti solicitate pe baza actelor justificative în termenul general de 

prescripţie, calculat de la data la care beneficiarul era îndreptăţit să le solicite; cuantumul 
acestor drepturi se achită la nivelul cuvenit la data când beneficiarul era în drept să le solicite. 

6.10 Neplata contribuţiei de asigurări sociale la termenul prevăzut de lege constituie motiv de 
reziliere a prezentului contract. În acest caz, rezilierea se face începând cu luna următoare celei 
pentru care s-a achitat contribuţia. 

6.11 În caz de forţă majoră, părţile contractante sunt exonerate de răspundere pentru neexecutarea 
sau executarea necorespunzătoare ori cu întârziere a obligaţiilor asumate prin prezentul 
contract. Cazul de forţă majoră se dovedeşte de partea care o invocă. 

6.12 Modificarea oricăror prevederi din prezentul contract se poate face numai cu acordul scris al 
ambelor părţi, prin act adiţional. Când una din părţi nu este de acord cu modificarea solicitată 
de cealaltă parte, contractul se derulează în condiţiile anterioare, cu excepţia situaţiei în care se 
solicită rezilierea lui. 

7. Litigiile în legătură cu executarea prezentului contract nesoluţionate între părţi pe cale 
amiabilă, sunt de competenţa secţiilor de asigurări sociale, completelor specializate pentru 
asigurări sociale de la nivelul tribunalelor şi curţilor de apel, sau după caz, se soluţionează de 
instanţele competente potrivit legii. 

 
 
 Asigurator,         Asigurat 


