
D E C L A R AŢ I E  D E  A S I G U R A R E  Î N  S I S T E M U L  A S I G U RĂR I L O R  
S O C I A L E  D E  S T A T  

nr. ............. din ............. luna ............. anul ............. 

1. Numele şi prenumele asiguratului       2. Codul numeric personal 
........................................................................     ........................................................... 
3. Adresa: localitatea ..............................................., judeţul/sectorul ............................, 

str. ..................................................... nr. ............., bl. ........., sc. ........, et. ......., ap. ........, 
telefon ......................................... 

4. Actul de identitate: seria ................ nr. ....................................... 
5. Declaraţie cu privire la încadrarea în prevederile art. 13 din Legea nr. 156/2000: 
Începând cu data de ................................................ luna ........................................... 

anul ......................... asiguratul declară că se încadrează în categoria „cetăţean român 
angajat cu contract individual de muncă încheiat cu un angajator din străinătate“. 

6. Venitul asigurat*) este de ......................................... lei. 
 (în cifre) 

7. Contribuţiile datorate: 
a) contribuţia de asigurări sociale de stat .......................................... lei; 
b) contribuţia la Fondul pentru pensia suplimentară .......................... lei. 
8. Conturile în care se plătesc contribuţiile, deschise la trezorerie pe seama Casei 
teritoriale de pensii ........................................................., sunt: 
– pentru contribuţia de asigurări sociale de stat, contul nr. 22.09.04.01; 
– pentru contribuţia pentru pensia suplimentară, contul nr. 22.09.04.04. 
9. Declaraţia asiguratului: 
Declar pe propria răspundere că datele de mai sus corespund realităţii. 
Posed carnetul de muncă seria ................... nr. .................., pe care îl depun alăturat. 
Am luat cunoştinţă că perioadele de cotizare constituie vechime în muncă, fiind luate în 

considerare la stabilirea pensiei şi a celorlalte drepturi de asigurări sociale, cu excepţia 
drepturilor de şomaj şi a celor privind asigurările sociale de sănătate. 

Mă oblig să virez contribuţiile lunare la bugetul asigurărilor sociale de stat până la 
sfârşitul lunii următoare pentru luna în curs, în caz contrar urmând să achit majorări de 
întârziere. 

Am luat cunoştinţă de faptul că perioadele pentru care nu s-au achitat contribuţiile de 
asigurări sociale de stat nu constituie vechime în muncă. 

 
 ............................................... 
 (semnătura asiguratului) 

 
S-a întocmit la Casa teritorială de pensii ...................................................... carnetul de 

muncă seria .................... nr. ............................ de către ..........................................., având 
funcţia de ..................................... **). 
 ............................................... 
 (semnătura) 
 Directorul general al Casei teritoriale de pensii, 
 ........................................................... 
 (semnătura şi ştampila) 
 
 

*) Care nu poate fi mai mic decât o pătrime din salariul mediu brut pe economie 
la data declarării veniturilor şi nici mai mare decât de 3 orisalariul mediu brut pe economie. 

**) În situaţiile în care persoanele care se asigură nu au carnete de muncă 
întocmite. 


