
 
 

CONTRACT DE ASIGURARE SOCIALĂ 

Nr______________din ziua ____ luna ______________ anul ______________ 
 

 
 
Încheiat între: 
Casa Județeană de Pensii Vâlcea, , în calitate de asigurător, cu sediul în localitatea Râmnicu Vâlcea, 

str. Calea lui Traian nr. 157-159, judeţul Vâlcea, denumită în continuare Casa, reprezentată prin directorul 
executiv, şi 

Titular contract (numele şi prenumele) _________________________________________________,  

CNP ___________________, sex (M/F) __, data naşterii (an/lună/zi) ___________________,  

actul de identitate: ______ seria _____ nr. _________,  

adresa: localitatea: ____________________, str. ___________________ nr ______, bl. ______, sc __, et. __, 

ap. ___, oficiul poştal ___________________, judeţul/sectorul: ___________________,  

telefonul: __________________, adresa de e-mail ___________________. 

Art. 1. Obiectul prezentului contract de asigurare socială este asigurarea în sistemul public de pensii în vederea 
obținerii pensiei pentru limită de vârstă. 
Art. 2. 

(1) Venitul asigurat este de ___________ lei și nu poate fi mai mic decât valoarea salariului de bază minim 
brut pe ţară garantat în plată valabil la data încheierii prezentului contract de asigurare. 
(2) Perioada / perioadele de asigurare sunt conform anexei la prezentul contract. 
(3) Cota de contribuţie de asigurări sociale este de 25 % conform reglementărilor în vigoare la data încheierii 
prezentului contract de asigurare. 
(4) Totalul cuantumului contribuţiei de asigurări sociale este de ______________________ lei. 
(5) Plata contribuţiei se efectuează: 

a) integral, într-o singură tranşă - până la data de 31 august 2021; 
b) în tranşe lunare - până la data de 31 august 2021. 

(6) Contul în care se plăteşte contribuţia de asigurări sociale, deschis la Trezoreria Statului având ca titular 
Casa Județeană de Pensii Vâlcea, CIF: 13587269, este:  RO18  TREZ  6712  2210  311X  XXXX . 

(7) Plata contribuţiei de asigurări sociale se poate face şi în numerar, la casieria Casei, sau prin orice alte 
mijloace de plată prevăzute de lege. 

Art. 3. Obligaţiile Casei sunt următoarele: 
a) valorificarea, la stabilirea pensiei pentru limită de vârstă, a stagiului de cotizare realizat în baza prezentului 
contract de asigurare socială şi a venitului asigurat care a constituit baza de calcul al contribuţiei de asigurări 
sociale conform prezentului contract; 
b) certificarea, la cererea asiguratului, a stagiului de cotizare realizat în baza prezentului contract. 

Art. 4. Obligaţiile asiguratului sunt următoarele: 
a) achitarea contribuţiei de asigurări sociale în cuantumul şi în modul stabilite la art. 2; 
b) înştiinţarea Casei asupra modificărilor survenite în termenii prezentului contract de asigurare socială; 
c) prezentarea asiguratului la sediul Casei atunci când este solicitat, respectând termenul prevăzut în invitaţie. 

Art. 5. 
(1) Stagiul de cotizare se constituie din însumarea lunilor pentru care s-a achitat contribuţia de asigurări 

sociale. 
(2) Prezentul contract de asigurare socială, semnat de părți, intră în vigoare la data înregistrării acestuia la 

Casă. 
(3) Durata contractului expiră la data de 31 august 2021.  
(4) Contractul de asigurare socială se poate rezilia, oricând, din iniţiativa asiguratului și produce efecte de la 

data înregistrării, la Casă, a solicitării rezilierii. 
(5) 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) Modificarea oricăror prevederi din prezentul contract se poate face numai cu acordul scris al ambelor părţi, 
prin act adiţional. 

 
 

Semnătura asiguratului,  Semnătura asigurătorului, 

   
  



 
DECLARAŢIE 

 

Subsemnatul(a) _______________________________, născut(ă) la data de ______________ 

în localitatea ______________, judeţul ____________,  posesor al actului de identitate_____________ 

seria _____ nr. _______________, având CNP ______________________, domiciliat(ă) în localitatea 

___________________________, str. ____________________, nr. ____, bl. _____, sc. ____, ap. 

____, sectorul / judeţul / ţara _______________________, fiul / fiica lui _______________________ şi 

al  ______________________,  

 
cunoscând prevederile art. 326 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar următoarele: 
 

 La data încheierii contractului de asigurare socială nu am calitatea de pensionar; 
 

 În perioada consemnată în contractul de asigurare socială: 
 

a) nu am avut calitatea de asigurat în sistemul public de pensii, într-un sistem de asigurări 

sociale neintegrat acestuia sau în statele membre ale Uniunii Europene sau în alte state cu care 

România aplică instrumente juridice internaționale în domeniul securității sociale; 

 

b) nu am avut obligaţia asigurării în sistemul public de pensii ca urmare a realizării de venituri 

din activităţi independente; 

c)  nu am beneficiat de indemnizaţie de şomaj;  

d) nu am beneficiat de pensie de invaliditate; 

e) nu am urmat cursurile de zi ale învăţământului universitar, organizat potrivit legii, pe durata 

normală a studiilor respective; 

f) nu am satisfăcut serviciul militar ca militar în termen sau militar cu termen redus; 

g) nu am beneficiat, în perioada 1 aprilie 2001 - 1 ianuarie 2006, de indemnizaţii de asigurări 

sociale, acordate potrivit legii; 

h) nu am beneficiat, începând cu data de 1 ianuarie 2005, de concediu pentru incapacitate 

temporară de muncă cauzată de accident de muncă şi boli profesionale; 

i) nu am beneficiat, începând cu data de 1 ianuarie 2006, de concediu pentru creşterea 

copilului în vârstă de până la 2 ani sau, în cazul copilului cu handicap, de până la 3 ani. 

 

Sunt de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal, în conformitate cu prevederile 

Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind 

protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera 

circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE. 

 
 

 
Data,  Semnătura, 

   
 
  



 
 

ANEXA LA CONTRACT DE ASIGURARE SOCIALĂ 

Perioada / perioadele de asigurare sunt: 
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Anul 

Luna / lunile Venit 
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1 2021                           

2 2020                           

3 2019                           

4 2018                           

5 2017                           

6 2016                           

7 2015                           

8 2014                           

9 2013                           

10 2012                           

11 2011                           

12 2010                           

13 2009                           

14 2008                           

15 2007                           

16 2006                           

17 2005                           

18 2004                           

19 2003                           

20 2002                           

21 2001                           

22 2000                           

23 1999                           

24 1998                           

25 1997                           

26 1996                           

27 1995                           

28 1994                           

29 1993                           

30 1992                           

31 1991 
             

32 1990 
             

33                            

34  
             

35  
             

36  
             

37  
             

TOTAL    

 
 

Semnătura asiguratului,  Semnătura asigurătorului, 

   

 


