
DECIZIE nr. 1 din 26 mai 2014 
privind comisionul şi tariful careăseăpercepădeăc treăCasaăNa ional ădeăPensiiăPubliceăşiădeăc treă
caseleă teritorialeă deă pensiiă laă efectuareaă unoră opera iuniă careă nuă suntă legateă deă stabilireaă şiă deă
plataăpensiilorăşiăaăaltorădrepturiădeăasigur riăsocialeădinăsistemulăpublicădeăpensii 
EMITENT:     CASAăNA IONAL ăDEăPENSIIăPUBLICEă 
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 405 din 2 iunie 2014  
 
 
 
    Având în vedere prevederile art. 188 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii 
publice,ăcuămodific rileăşiăcomplet rileăulterioare, 
    înătemeiulăart.ă9ăalin.ă(4)ădinăStatutulăCaseiăNa ionaleădeăPensiiăPublice,ăaprobatăprinăHot râreaă
Guvernului nr. 118/2012, cu modific rileăulterioare, 
 
    preşedinteleăCaseiăNa ionaleădeăPensiiăPubliceăemiteăurm toareaădecizie: 
 
    ART. 1 
    (1)ăPentruă re inerileădinăpensii,ăefectuateădeăc treăcaseleă teritorialeădeăpensiiă înăcalitateădeă ter ă
poprit, se percepe un comision de 3%ăaplicatăasupraăsumeiălunareăceăfaceăobiectulăre inerii. 
    (2)ăComisionulăseăpercepeăşiăseăîncaseaz ădeălaăpensionar,ăprinăre inereădinăpensie. 
    (3)ăRe inereaălunar ătotal ,ă inclusivăcomisionul,ăseăfaceăcuărespectareaădispozi iilorăart. 728 din 
Legea nr. 134/2010 privindăCodulădeăprocedur ăcivil ,ă republicat ,ăcuămodific rileăşiăcomplet rileă
ulterioare. 
    ART. 2 
    (1)ăPentruăurm toareleăopera iuniă careănuă suntă legateădeă stabilireaă şiă plataăpensiiloră şiă aă altoră
drepturiădeăasigur riăsocialeăseăpercepeăunătarif,ăastfel: 
    a) eliberarea certificatului privind stagiul de cotizare în sistemul public de pensii, conform art. 50 
alin. (2) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensiiă publice,ă cuă modific rileă şiă
complet rileăulterioareă- 15 lei; 
    b)ă eliberarea,ă înă condi iileă legii,ă laă cerereaă asigura ilor,ă aă adeverin eloră careă atest ă calitatea,ă
venitulăasiguratăşi/sauăstagiulădeăcotizareărealizat,ăîncepândăcuăaădouaăsolicitareădin cursul unui an 
calendaristic - 15 lei; 
    c)ă eliberareaă adeverin eloră careă con ină informa iiă necesareă execut riiă silite,ă solicitateă deă c treă
executoriiăjudec toreştiă- 17 lei. 
    (2)ăPentruăeliberareaădocumentelorăprev zuteă laăalin.ă (1)ă lit.ă a)ă şiăb),ă tariful se percepe pentru 
fiecareăcertificat,ărespectivăpentruăfiecareăadeverin . 
    (3)ăPentruăeliberareaădocumentelorăprev zuteălaăalin.ă(1)ălit.ăc),ătarifulăseăpercepeăpentruăfiecareă
persoan ăpentruăcareăseăofer ăinforma ii. 
    ART. 3 
    Acelaşiătarif,ăprev zutălaăart.ă2,ăseăpercepeăşiăînăsitua iileăînăcare: 
    a)ăasiguratul/beneficiarulădeădrepturiădeăasigur riăsocialeăsolicit ,ăprinăaceeaşiăcerere,ămaiămulteă
documenteădeănaturaăcelorăprev zuteălaăart.ă2ăalin.ă(1)ălit.ăa)ăşiăb); 
    b) pentru eliberareaăadeverin elorăprev zuteălaăart.ă2ăalin.ă(1)ălit.ăb)ăesteănecesarăcaăşiăoăalt ăcas ă
teritorial ă deă pensiiă decâtă ceaă sesizat ă prină cerereă s ă elibereze,ă laă rândulă ei,ă ună asemeneaă
documentă(asiguratulăaădesf şuratăactivitateăînădou ăsauămaiămulteăjude e). 
    ART. 4 
    Costul serviciilor de copiere a documentelor solicitate în conformitate cu prevederile Legii nr. 
544/2001 privindă liberulă accesă laă informa iileă deă interesă public,ă cuă modific rileă şiă complet rileă
ulterioare, esteădeă0,5ălei/pagin . 
    ART. 5 
    Opera iunileăprev zuteălaăart.ă2ăseăefectueaz ădup ăconfirmareaăachit riiătarifului. 
    ART. 6 
    (1)ă Tarifeleă perceputeă pentruă opera iunileă prev zuteă laă art.ă 2ă aferenteă sistemuluiă deă pensiiă seă
achit ă laăcasieriaăcaseloră teritorialeădeăpensiiăori,ădup ăcaz,ă laăcasieriaăCaseiăNa ionaleădeăPensiiă



Publice,ădenumit ă înăcontinuareăCNPP,ăprinădispozi ieădeă încasareăc treăcasierieăsau,ădup ăcaz,ă
prinăordinădeăplat ,ădirectă înăcontulă22.36.03.50ă "Alteăvenituri"ăalăbugetuluiăasigur rilorăsocialeădeă
stat,ă deschisă laă unit ileă Trezorerieiă Statuluiă peă seamaă CNPP,ă aă caseloră jude eneă deă pensiiă şiă aă
CaseiădeăPensiiăaăMunicipiuluiăBucureşti. 
    (2)ă Tarifeleă perceputeă pentruă opera iunileă prev zuteă laă art.ă 2ă aferenteă sistemului de asigurare 
pentruăaccidenteă deămunc ă şiă boliă profesionaleă seăachit ă laă casieriaă caseloră teritorialeă deăpensiiă
sau,ădup ăcaz,ălaăcasieriaăCNPP,ăprinădispozi ieădeăîncasareăc treăcasierieăori,ădup ăcaz,ăprinăordină
deăplat ,ădirectăînăcontulă22.30.03.07ă"Alteăvenituriăpentruăasigur rileădeăaccidenteădeămunc ăşiăboliă
profesionale"ă ală bugetuluiă asigur riloră socialeă deă stat,ă deschisă laă unit ileă Trezorerieiă Statuluiă peă
seamaăCNPP,ăaăcaselorăjude eneădeăpensiiăşiăaăCaseiădeăPensiiăaăMunicipiuluiăBucureşti. 
    (3) Veniturile aferente sistemului de pensii reprezentând tarife încasate prin casieria caselor 
teritorialeădeăpensiiăsau,ădup ăcaz,ăprinăcasieriaăCNPP,ăprecumăşiăceleăreprezentândăcomisioaneăseă
vireaz ă celă maiă târziuă pân ă laă fineleă lunii,ă înă contul 22.36.03.50 "Alte venituri" al bugetului 
asigur riloră socialeă deă stat,ă deschisă laă unit ileă Trezorerieiă Statuluiă peă seamaă CNPP,ă aă caseloră
jude eneădeăpensiiăşiăaăCaseiădeăPensiiăaăMunicipiuluiăBucureşti. 
    (4) Veniturile aferente sistemului de asigurareăpentruăaccidenteădeămunc ă şiă boliă profesionaleă
reprezentândătarifeăîncasateăprinăcasieriaăcaselorăteritorialeădeăpensiiăsau,ădup ăcaz,ăprinăcasieriaă
CNPP,ăprecumăşiă celeă reprezentândăcomisioaneăseăvireaz ăcelămaiă târziuăpân ă laă fineleă lunii,ă înă
contul 22.30.03.07ă"Alteăvenituriăpentruăasigur rileădeăaccidenteădeămunc ăşiăboliăprofesionale"ăală
bugetuluiăasigur riloră socialeădeăstat,ădeschisă laăunit ileăTrezorerieiăStatuluiăpeăseamaăCNPP,ăaă
caselorăjude eneădeăpensiiăşiăaăCaseiădeăPensiiăaăMunicipiuluiăBucureşti. 
    (5)ăVeniturileăaferenteăsistemuluiădeăpensiiărealizateăînăcondi iileăart.ă1ăşiă2ăseăeviden iaz ălunarăînă
contulă deăexecu ieăalăCNPPă (pentruăactivitateaăproprie),ă ală fiec reiă caseă jude eneădeăpensiiă şiă ală
CaseiădeăPensiiăaăMunicipiuluiăBucureşti, la capitolul 36.03 "Diverse venituri", subcapitolul 36.03.50 
"Alte venituri". 
    (6)ăVeniturileă aferenteă sistemuluiă deăasigurareăpentruăaccidenteădeămunc ă şiă boliă profesionaleă
realizateă înă condi iileă art.ă 1ă şiă 2ă seă eviden iaz ă lunară înă contulă deă execu ie al CNPP (pentru 
activitateaă proprie),ă ală fiec reiă caseă jude eneă deă pensiiă şiă ală Caseiă deă Pensiiă aă Municipiuluiă
Bucureşti,ă laă capitolulă 30.03ă "Venituriă dină proprietate",ă subcapitolulă 30.03.07ă "Alteă venituriă pentruă
asigur rileădeăaccidenteădeămunc ăşiăboli profesionale". 
    ART. 7 
    Laădataăpublic riiăprezenteiădeciziiăînăMonitorulăOficialăalăRomâniei,ăParteaăI,ăseăabrog ăDecizia 
preşedinteluiă Caseiă Na ionaleă deă Pensiiă Publiceă nr.ă 1/2012 privindă comisionulă şiă tarifeleă care se 
percepă deă c treă Casaă Na ional ă deă Pensiiă Publiceă şiă deă c treă caseleă teritorialeă deă pensiiă laă
efectuareaăunorăopera iuniăcareănuăsuntălegateădeăstabilireaăşiădeăplataăpensiilorăşiăaăaltorădrepturiă
deăasigur riăsocialeădinăsistemulăpublicădeăpensii,ăpublicat ăînăMonitorulăOficialăalăRomâniei,ăParteaă
I, nr. 129 din 22 februarie 2012. 
    ART. 8 
    Prezentaădecizieăseăduceălaăîndeplinireădeăc treăcaseleăteritorialeădeăpensiiăşiăCNPP. 
    ART. 9 
    Prezentaădecizieăseăpublic ăînăMonitorulăOficialăalăRomâniei, Partea I. 
 

                PreşedinteleăCaseiăNa ionaleădeăPensiiăPublice, 
                                 Ileana Ciutan 
 
    Bucureşti,ă26ămaiă2014. 
    Nr. 1. 


