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Pentru cea de a şaptea serie de tratament balnear, Casa Judeţeană de Pensii Neamţ a primit un număr de 337 bilete de 

tratament, biletele fiind repartizate prin aplicaţia informatică, funcţie de punctajul individual obţinut . 

Prima dată de intrare în staţiune este ziua de 27 iulie 2013. 

Lista cuprinzând beneficiarii de bilete de tratament, aferentă seriei 7, va putea fi consultată  începând cu data de 11 iulie 

2013 la afişierul Casei Judeţene de Pensii Neamţ sau pe pagina de internet a acesteia: www.pensiineamt.ro/Bilete de 

Tratament. 

Menţionăm faptul că de la începutul anului şi până în prezent la sediul Casei Judeţene de Pensii Neamţ au fost depuse un 

număr de 6600 cereri de acordare a unui bilet de tratament balnear, fiind valorificate peste 1650 bilete de tratament. 

Staţiunile pentru care sunt repartizate bilete de tratament în cadrul acestei serii sunt următoarele: 1 Mai Oradea, Amara, 

Bala, Buziaş, Covasna, Geoagiu, Moneasa, Nicolina, Olăneşti, Pucioasa, Sărata Monteoru, Târgu Ocna, Sângeorz, Saturn, 

Vatra Dornei, Lacu Sarat, Sovata, Bălţăteşti, Căciulata, Eforie Nord, Mamaia, Techirghiol, Mangalia, Felix, Slănic Moldova, 

Buşteni, Călimăneşti, Govora, Slănic Prahova, Sinaia, Tuşnad, Neptun. 

 

 

Director Executiv, 

Sandu Cezar Aanegroae 

 

 

 

 Insp.Pr, 

  Fodor Oana 

 

 

 

 

http://www.pensiineamt.ro/bilette


Contractul de asigurare socială 

 

 

 

 

            Potrivit prevederilor Legii nr.263/2010 se pot asigura în sistemul public de pensii, pe bază de contract de asigurare 

socială avocaţii, personalul clerical şi cel asimilat din cadrul cultelor recunoscute prin lege, neintegrate în sistemul public, 

precum şi orice persoană care doreşte să se asigure, respectiv să îşi completeze venitul asigurat. 

Pot încheia un contract de asigurare și acele persoane care desfăşoară activităţi de natură profesională în țările 

Uniunii Europene, cât şi orice asigurat care doreşte să îşi completeze venitul asigurat, în vederea obţinerii ulterioare 

a unor drepturi de pensie mai mari. 

Contractul de asigurare socială se încheie între persoana interesată sau, după caz, tutorele, curatorul sau mandatarul 

acesteia desemnat prin procură specială şi casa teritorială de pensii competentă, în funcţie de domiciliul sau reşedinţa 

persoanei şi produce efecte de la data înregistrării acestuia la casa teritorială de pensii. Neplata contribuţiilor de 

asigurări sociale datorate în baza contractului de asigurare determină rezilierea acestuia. 

Pentru anul 2013 nivelul minim al venitului lunar asigurat este de 778 lei, iar  nivelul maxim  este de 11.115 lei. 

Având în vedere că nivelul cotei de contribuţie de asigurări sociale pentru condiţii normele de muncă este de 31,3 
%, pentru venitul minim asigurat contribuţia lunară datorată de asigurat este de 244 lei. 

La data de 01 iulie 2013 la nivelul Casei Judeţene de Pensii Neamţ erau înregistrate un număr de 2.616 contracte de 

asigurare, în primele 6 luni ale anului instituţia reziliind un număr de 384 contracte pentru care asiguraţii nu au mai achitat 

obligaţiile de plată prevăzute în contractele de asigurare încheiate. 
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Potrivit prevederilor art. III din Ordonanșa de Urgenșă nr.71/2013, publicată în Monitorul Oficial nr.388 din 

28.06.2013, competența de administrare a contribuţiilor sociale datorate de persoanele fizice, prevăzute la 

capitolul  II şi III din  titlul IX ^2 al Codului Fiscal, pentru veniturile aferente perioadelor fiscale anterioare datei de 01 iulie 

2012 se menține la nivelul caselor teritoriale de pensii până la data de 31 decembrie 2013. 

Persoanele care în perioada 01 ianuarie 2008 - 01 iulie 2012 au obţinut, în mod exclusiv, venituri provenite din activităţi 

profesionale sau comerciale - în calitate de  membri ai întreprinderii individuale,  întreprinderii familiale, persoane fizice 

autorizate - sunt obligate să se asigure prin depunerea la casa teritorială de pensii a unei declaraţii de asigurare. 

În acest sens, Casa Judeţeană de Pensii Neamţ a notificat un număr de 3.541 persoane fizice care figurau în evidenţele 

Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală – Neamţ cu venituri realizate, altele decât cele de natură salarială. 

Ca urmare a acestei acţiuni, până la această dată un număr de 1.147 persoane fizice au depus declaraţiile individuale de 

asigurare în conformitate cu prevederile Legii nr.263/2010, pentru restul persoanelor notificate fiind în curs de clarificare 

natura veniturilor realizate și implicit obligativitatea depunerii declarașiei de asigurare în cadrul sistemul public. 

Menșionăm pe această cale că nedepunerea declaraţiei individuale de asigurare constituie contravenţie (art.144, lit.b din 

Legea nr.263/2010) şi se sancţionează cu  amendă de la 500 lei la 1.000 lei . 
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