
ANUNŢ, 12.11.2009 

  
  

 Casa Judeţeană de Pensii Neamţ face cunoscut că, în temeiul Legii nr.19/2000, art.33, aliniatele 2 şi 3 s-au reziliat 

din oficiu declaraţiile de asigurare socială următorilor debitori, conform proceselor verbale nr.23566/23.10.2009 şi 
24434/30.10.2009: 

  

           Lista de debitori pentru care s-a reziliat declaraţia de asigurări sociale 

  

            STĂNESCU NICOLAE, asigurat cu declaratia de asigurare nr.196/01.07.2003, Piatra 

Neamţ, Str. Subdărmăneşti, Nr.7; 

            MARIAN CIPRIAN,asigurat cu declaratia de asigurare nr.2364/01.07.2001, Piatra 

Neamţ, Ale. Armonie, Nr.55, Bl.E10, Sc.C, Et.4, AP.34; 

            FILIP IOAN DAN, asigurat cu declaratia de asigurare nr.10051/01.05.2006, Roman, 

Bld. Republicii, Bl.64, Sc.A , Et.2, AP.9; 

            COJOCARIU IULIAN, asigurat cu declaratia de asigurare nr.6014/22.02.2005, Roman, 

Str. Cuza Vodă, Bl.4, Sc.C , AP.22; 

            CHIFOR AGNEZA LENȚA, asigurată cu declaratia de asigurare nr.873/06.10.2005, 

Nisiporeşti/Boteşti; 

            FARCAS GHEORGHE, asigurat cu declaratia de asigurare nr.10769/01.06.2002, 

Roman, Str. Olteniei, Nr.56; 

            CHIRICA VASILE, asigurat cu declaratia de asigurare nr.6108/11.11.2004, Roman, Str. 

Libertăţii, Bl.14, Sc.C , Et.4, AP.91; 

            DASCĂLU BENONE, asigurat cu declaratia de asigurare nr.6106/11.11.2004, Roman, 

Str. Victor Hugo, Bl.1A, Sc.A , Et.2, AP.6; 

            DUMITRUȚ RODICA DOINA, asigurată cu declaratia de asigurare 

nr.10693/01.03.2002, Roman, Str. Libertăţii, Bl.3, Sc.A , Et.3, AP.8; 

            TANASA ADRIANA CARMEN, asigurată cu declaratia de asigurare 

nr.1493/01.04.2001, Suceava, Str. Brînduşei, Nr.2 , Bl.35, Sc.A , AP.1; 

            MAXIM NINA, asigurată cu declaratia de asigurare nr.2527/01.11.2001, Piatra Neamţ, 

Bld. Traian, Nr.4 , Bl.S3, Sc.B , Et.3, AP.22; 

            VRÎNCEANU LIVIU-TRAIAN, asigurat cu declaratia de asigurare nr.282/01.05.2005, 

Piatra Neamţ, Str. Petru Movila, Nr.108; 

            CIUCANU EMILIA, asigurată cu declaratia de asigurare nr.274/01.04.2001, Piatra 

Neamţ, Str. 1 Decembrie 1918, Nr.105; 

            MAXIM GABRIEL, asigurat cu declaratia de asigurare nr.139/01.06.2003, Piatra 

Neamţ, Str. Dărmăneşti, Nr.39; 

            BACIU VIORICA, asigurată cu declaratia de asigurare nr.1440/01.04.2001, Bicaz, Str. 

Capşa, Nr.3; 

            ARIF CELIK, asigurat cu declaratia de asigurare nr.1087/01.04.2001; 

            DIDILICA VIOLETA, asigurată cu declaratia de asigurare nr.10/01.01.2003, Ceahlău; 

            IACOB IOANA, asigurată cu declaratia de asigurare nr.2533/01.11.2001, Bicaz, Str. 

Leonida Dimitrie, Bl.13, Sc.C , Et.4, AP.21; 

            M ÎRȚ GHEORGHE, asigurat cu declaratia de asigurare nr.10753/01.06.2002, Roman, 

Str. Ion Creangă, Bl.4A, AP.97; 

            ANIȚA VICTOR, asigurat cu declaratia de asigurare nr.1030/31.10.2005, 

Săcăluşeşti/Agapia; 



            MOCĂNAŞU DOINA, asigurată cu declaratia de asigurare nr.2436/01.08.2001, Ştefan 

cel Mare; 

            MOCĂNAŞU VIRGIL, asigurat cu declaratia de asigurare nr.3434/01.08.2001, Ştefan 

cel Mare; 

            ȚUȚU ADRIANA MARILENA, asigurată cu declaratia de asigurare 

nr.1396/01.04.2001, Piatra Neam¿, Str. Unirii, Nr.3 , Sc.B , AP.37; 

            URSU AURELIA DANA, asigurată cu declaratia de asigurare nr10578/07.11.2001, 

Roman, Fdt. Dr. Iacob Felix, Bl.1, Sc.C , Et.1, AP.28; 

            PĂTRĂUCEANU ŞERBAN GEORGE, asigurat cu declaratia de asigurare 

nr.10642/01.02.2002, , Roman, Str. Griviţei, Nr.31; 

            PETCU IOAN, asigurat cu declaratia de asigurare nr.10696/01.03.2002, Roman, Str. 

Unirii, Bl.2, Sc.D , Et.1, AP.134; 

            PRIGOREANU ŞTEFAN, asigurat cu declaratia de asigurare nr.688/15.09.2005, , 

Roman, Str. Anton Pann, Bl.35, Sc.B , AP.13; 

            IAMANDII MIHAELA, asigurată cu declaratia de asigurare nr.10010/20.01.2006, 

Roman, Ale. Tudor Vladimirescu, Bl.3, Sc.C , Et.2, AP.95; 

            BLAGA LUCIAN, asigurat cu declaratia de asigurare nr.4040/12.03.2003, Roman, Str. 

Mihai Viteazu, Nr.41; 

            RUSU CRISTINA CONSTANȚA, asigurată cu declaratia de asigurare 

nr.10389/01.04.2001, Roman, Str. Cuza Vodă, Bl.21, Sc.C , Et.1, AP.44; 

            STOLERIU MARIA COCA, asigurată cu declaratia de asigurare nr.970/01.04.2001, 

Roman, Str. Unirii, Bl.2, Sc.B , Et.7, AP.85; 

  

  

 Conform informaţiilor furnizate de A.N.A.F. şi O.N.R.C., pentru 

perioadele în care nu au realizat venituri impozabile din activităţi independente 
sau din activităţi profesionale, persoanele enumerate mai sus nu au obligaţia de 
a  achita contribuţia de asigurări sociale şi au fost notificate în acest sens. 
C.J.P. Neamţ va continua procedurile de executare silita numai pentru 
perioadele în care aceste persoane sunt asigurate obligatoriu în sistemul public 
de pensii. 

 Dacă vor realiza venituri ulterior încetării declaraţiei de asigurare, aceste 
persoane sunt obligate conform Legii nr.19/2000, art.5 să depună o nouă 
declaraţie de asigurare socială. 

  Prezentul anunţ constituie confirmare de primire a notificării în condiţiile 
legii, fiind opozabil debitorilor. 

  

               Director Coordonator,                         Sef Serv. Evid. Contribuabili, 
                   Maria Elena BOCANCEA                               Doina Rusu 

 

 

 

 



 

 Comunicat 

Astăzi 28.mai.2009, în prezenţa domnului Subprefect Romică Rotaru a avut loc numirea 
în funcţia de Director Coordonator al Casei Judeţene de Pensii Neamţ a doamnei Maria 
Elena Bocancea şi în funcţiile de Directori Coordonatori Adjuncţi pe doamna Nicoleta 
Porubin şi domnul Ioan Sandu . 

Numirea acestora s-a făcut prin Ordin al Ministrului Muncii, d-l Marian Sârbu , nr. 
1237/ 25.05.2009, nr. 1238/ 25.05.2009 si nr. 1239/ 25.05.2009, ca urmare a 
concursului care a avut loc la Bucureşti in data de 15.mai.2009. 

Cu această ocazie, d-nul  Subprefect Romică Rotaru a menţionat: 
“ Astăzi, ne aflăm aici, la Casa Judeţeană de Pensii, pentru a învesti in funcţie pe 

doamna Mona Bocancea ca director coordonator precum şi pe doamna Nicoleta 
Porubin şi pe d-nul Ioan Sandu, ca directori adjuncţi. 

Folosesc acest prilej pentru a transmite, mesajul unei bune colaborări, care să fie 
bazată pe respectarea legii şi pe orientarea spre cetaţean.      

Să ne concentrăm cu toţii eforturile iar dumneavoastră să vă folosiţi întreaga 
experienţă pe care aţi acumulat-o de-a lungul timpului, chiar şi în alte locuri de munca, 
pentru dezvoltarea judeţului.” 

Mesajul doamnei Director Maria Elena Bocancea către beneficiarii si angajaţii 
Casei Judeţene de Pensii Neamţ este: 

“ Este o mare onoare dar şi o mare responsabilitate pentru mine această numire în 
postul de director coordonator la Casa Judeţeana de Pensii Neamţ. 

Sunt convinsă că vom forma o echipă unită care va conlucra eficient în realizarea 
obiectivelor propuse. 

Atenţia mea se va îndrepta cu prioritate spre îmbunătăţirea serviciilor oferite 
cetaţenilor care se adreseaza Casei Judeţene de Pensii. Voi cere promptitudine, 
respect, eficienţa, servicii de calitate. Acestea sunt începând de astăzi regulile 
obligatorii în activitatea Casei Judeţene de Pensii Neamţ. 

Persoanele care nu beneficiază de acest comportament, rog să mi se adreseze 
direct. 

Sunt convinsă că împreună, cu dumneavoastră, specialiştii de aici, vom reuşi să 
face, din Casa Judeteană de Pensii o instituţie de elită a Judeţului Neamţ.” 

  
Compartiment Comunicare 

 

 

 

 

 

 



Repartitia biletelor de tratament pentru anul 2009 

Pentru perioada 22 aprilie – 27 noiembrie. 2009,  pentru   Judetul Neamt, Casa 
Nationala de Pensii si Alte Drepturi de     Asigurari Sociale a repartizat un numar de 
cca 3100 bilete de tratament (2960 bilete primate pentru statiunile cu care s-a incheiat 
contract pentru anul 2009 plus bilete statiuni TBRCM) a caror repartitie se realizează în 
baza unui program informatic 

 

La data de 23.04.2009, la Casa Judeteana de Pensii Neamt sunt 
inregistrate un numar de 7294 de cereri de bilete de tratament pentru cota de bilete 
aferenta anului 2009.  

Criteriile de acordare : 
-          are calitatea de pensionar al sistemului public de pensii, inclusiv cea de 

pensionar din agricultură; de asigurat al sistemului public de pensii; 
-          prezintă o afecţiune care necesită tratament balnear (pentru care 

prezinta o recomandare medicala); 
-          există un număr de locuri la tratament balnear finanţat din 

bugetul  asigurărilor sociale de stat şi aprobat prin legea anuală; 
-   are depusă o cerere prin care se solicită bilete de tratament balnear, cerere 

care va fi onorată în ordinea  depunerii şi în limita repartiţiei, pe serii, staţiuni sau unităţi 
de cazare (numarul de inregistrare a cererii este un criteriu de baza in repartitia 
biletelor); 

  -    dacă are domiciliul sau reşedinţa (locuinţa secundară) în România. 
  

In perioada 22 aprilie – 27 noiembrie sunt inregistrate 13 serii de bilete de 
tratament a cate 18 zile sejurul (incluzand si seria care a inceput pe 22aprilie), si 
anume: 10 mai, 28 mai, 15 iunie, 4 iulie, 23 iulie, 9 august, 27 august, 14 septembrie, 2 
octombrie, 20 octombrie, 7 noiembrie si 27 noiembrie, pentru statiunile cunoscute din 
anii anteriori. 

 

Cotele de contributii datorate de catre Asiguratii pe Baza de 

Declaratie si Contract de Asigurare Sociala 

In situatia asiguratilor pe baza de declaratie de asigurare sau contract de asigurari 
sociale, cota de 31.3%  stabilita de art. 18 din Legea bugetului asigurarilor sociale de 
stat pe anul 2009 se aplica incepand cu venitul asigurat aferent lunii martie.2009. 

Pentru veniturile corespunzatoare lunilor ianuarie – februarie .2009 cota de contributie 
utilizate la calculul si plata contributiei de asigurari sociale este de 28%  si a fost 
stabilita prin OUG nr 226 /2008 privind unele masuri financiar- bugetare pentru anul 
2009. 



In situatia platii contributiei de asigurari sociale efectuate anticipat, pe maxim 12luni, in 
cazul persoanelor asigurate pe baza de contract de asigurari sociale, asiguratii in cauza 
urmeaza sa achite diferenta de contributie datorata, incepand cu luna martie 2009. 

         

Modificari aduse de Legea Bugetului Asigurarilor Sociale de Stat 

pentru anul 2009 

1. Potrivit art 16 din Legea bugetului asigurarilor sociale de stat pentru anul 
2009, valoarea punctului de pensie de pensie reglementat de Legea nr. 19/ 2000, cu 
modificarile si completarile ulterioare, va fi: 

- 718,4 lei, incepand cu data de 01.aprilie.2009; 

- 732,8 lei, incepand cu data de 01.octombrie.2009. 

2. Cuantumul ajutorului de deces stabilit in conditiile legii pentru anul 2009 va fi de : 

- 1.702 lei, in cazul decesului asiguratului sau pensionarului; 

- 851 lei, in cazul decesului unui membru de familie al asiguratului sau pensionarului. 

3. Salariul mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat pe 
anul 2009 este de 1.693 lei. 

4. In conformitate cu prevederile Legii nr 19/ 2009, Legea bugetului de asigurari sociale 
de stat pentru anul 2009, cotele de contributie de asigurari sociale pentru anul 
2009 (ce se aplica incepand cu veniturile aferente lunii februarie 2009) se stabilesc la: 

 pentru conditii normale de munca - 31,3%, 
 pentru conditii deosebite de munca - 36,3%,  
 pentru conditii speciale de munca - 41,3%.     

  Potrivit art. 18 alin (1) din Legea bugetului de asigurari sociale de stat, pentru anul 
2009 cota contributiei individuale de asigurari sociale, datorata potrivit art.21 
alin.(2) din Legea nr.19/2000, este de 10,5%, indiferent de conditiile de munca. 

    In cota de contributie individuala de asigurari sociale este inclusa si cota de 2% 
aferenta fondurilor de pensii administrate privat, prevazute de Legea nr.411/2004 
privind fondurile de pensii administrate privat, republicata, cu modificarile si completarile 
ulterioare. 

 


