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În temeiul art. 108 din Constitu$ia României, republicat%,
&i al art. 134 alin. (1) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul
unitar de pensii publice, cu modific'rile (i complet)rile
ulterioare,
Guvernul României adopt* prezenta hot+râre.
ART. 1
Se aprob, Statutul Casei Na-ionale de Pensii Publice,
prev.zut în anexa care face parte integrant/ din prezenta
hot0râre.
ART. 2
La data intr1rii în vigoare a prezentei hot2râri se abrog3
Hot4rârea Guvernului nr. 13/2004 privind aprobarea Statutului
Casei Na5ionale de Pensii 6i Alte Drepturi de Asigur7ri Sociale,
publicat8 în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 56 din
23 ianuarie 2004, cu modific9rile :i complet;rile ulterioare.

PRIM-MINISTRU
MIHAI-R<ZVAN UNGUREANU
Contrasemneaz=:
Ministrul muncii, familiei
>i protec?iei sociale,

Claudia Boghicevici
Ministrul administraiei
i internelor,
Gabriel Berca
Ministrul finan elor publice,
Bogdan Alexandru Drgoi
Bucureti, 6 martie 2012.
Nr. 118.
ANEXA 1
STATUTUL din 6 martie 2012
Casei Naionale de Pensii Publice
GUVERNUL
EMITENT:
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 159 din 9 martie 2012
Data intrarii in vigoare : 9 martie 2012
Forma actualizata valabila la data de : 25 mai 2018
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*) Aprobat prin HOTRÂREA nr. 118 din 6 martie 2012,
publicat în Monitorul Oficial nr. 159 din 9 martie 2012.
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*) Not& CTCE:

*) Forma consolidat' a STATUTULUI din 6 martie 2012,
publicat în Monitorul Oficial nr. 159 din 9 martie 2012, la data
de 25 mai 2018 este realizat( prin includerea modific)rilor *i
complet+rilor aduse de: HOT,RÂREA nr. 914 din 5 septembrie
2012; HOT-RÂREA nr. 44 din 8 februarie 2018.
Con.inutul acestui act apar/ine exclusiv S.C. Centrul
Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neam0 1i nu este un
document cu caracter oficial, fiind destinat inform2rii
utilizatorilor.
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*) NotG CTCE:

Articolul II din HOTHRÂREA nr. 44 din 8 februarie 2018,
publicatI în Monitorul Oficial nr. 138 din 13 februarie 2018
prevede:
„Încadrarea personalului în numJrul de posturi aprobat Ki pe
noile funcLii din instituMia/compartimentul care îl preia,
precum Ni stabilirea drepturilor salariale aferente se
realizeazO în termen de 45 de zile de la data intrPrii în

vigoare a prezentei hotrâri, cu respectarea regimului juridic
aplicabil fiec rei categorii de personal/funcii”.



CAP. I
Dispozi ii generale
ART. 1
(1) Casa Naional de Pensii Publice, denumit în continuare
CNPP, este instituie public de interes naional, cu
personalitate juridic, organ de specialitate al administraiei
publice centrale care administreaz sistemul public de pensii i
sistemul de asigurare pentru accidente de munc i boli
profesionale i care acord persoanelor asigurate pensii i alte
prestaii de asigurri sociale, aflat sub autoritatea
Ministerului Muncii, Familiei i Protec!iei Sociale.
(2) CNPP aplic" politicile #i strategiile Ministerului
Muncii, Familiei $i Protec%iei Sociale privind pensiile &i alte
presta'ii de asigur(ri sociale )i asigur* beneficiarilor s+i
servicii publice bazate pe transparen,-, legalitate .i
eficien/0.

ART. 2
(1) CNPP are în subordine case jude1ene de pensii 2i Casa de
Pensii a Municipiului Bucure3ti, denumite în continuare case
teritoriale de pensii, care sunt servicii publice, învestite cu
personalitate juridic4.
(2) CNPP poate înfiin5a case locale de pensii, în func6ie de
num7rul 8i structura asigura9ilor, care func:ioneaz; sub
conducerea <i controlul caselor teritoriale de pensii.
(3) CNPP are în subordine Institutul Na=ional de Expertiz>
Medical? @i Recuperare a CapacitABii de MuncC, denumit în
continuare INEMRCM, instituDie publicE cu personalitate juridicF
Gi autonomie HtiinIificJ.
ART. 3
(1) CNPP asigurK coordonarea, îndrumarea Li controlul
activitMNii caselor teritoriale de pensii, în scopul aplicOrii
unitare a legislaPiei în domeniul specific de activitate Qi al
realizRrii integrale a sarcinilor Si atribuTiilor ce le revin
acestora.
(2) CNPP asigurU coordonarea metodologicV a activitWXii
caselor de pensii sectoriale, înfiinYate, potrivit legii, ca
structuri cu personalitate juridicZ în subordinea Ministerului
Ap[r\rii Na]ionale, Ministerului Administra^iei _i Internelor `i
Serviciului Român de Informaaii.
ART. 4

CNPP verific aplicarea unitar
su de competen.

a legislaiei din domeniul

ART. 5
(1) În cadrul CNPP funcioneaz Comisia central de
contesta ii, ca organism care examineaz
i solu ioneaz
contestaiile depuse împotriva deciziilor de pensie emise de
casele teritoriale de pensii i care urmrete aplicarea corect
i unitar a prevederilor legale din domeniul pensiilor publice.
(2) CNPP asigur Comisiei centrale de contestaii suport
tehnic i logistic prin serviciul specializat din cadrul CNPP,
constituit în acest scop.
ART. 6
(1) Personalul CNPP i al caselor teritoriale de pensii este
constituit din funcionari publici, precum i din salariai
încadrai pe baz de contract individual de munc.
(2) Salarizarea personalului CNPP i al caselor teritoriale
de pensii se face conform reglement rilor legale aplicabile
personalului pl!tit din fonduri publice.
CAP. II
Atribu"iile CNPP
ART. 7
CNPP are urm#toarele atribu$ii:
I. În domeniul organizatoric:
a) elaboreaz% Regulamentul intern al CNPP, stabile&te
structura organizatoric' a caselor teritoriale de pensii (i
aprob) regulamentul-cadru intern al acestora;
b) propune Ministerului Muncii, Familiei *i Protec+iei
Sociale reglementarea unor aspecte din domeniul s,u de
competen-.;
c) stabile/te, în cooperare cu casele de pensii sectoriale,
modalitatea tehnic0 de eviden12 a contribuabililor 3i
beneficiarilor sistemului public de pensii, a drepturilor 4i
obliga5iilor de asigur6ri sociale, precum 7i a modului de
colaborare cu Direc8ia pentru eviden9a persoanelor :i
administrarea bazelor de date;
d) organizeaz; modul de stabilire <i de plat= a drepturilor
de pensii >i a altor drepturi de asigur?ri sociale finan@ate din
bugetul asigurArilor sociale, precum Bi a celor finanCate de la
bugetul de stat, prin bugetul alocat Ministerului Muncii,
Familiei Di ProtecEiei Sociale, conform legii;
e) organizeazF activitatea de evidenGH contabilI a execuJiei
bugetare pentru bugetul asigurKrilor sociale de stat;
f) organizeazL, îndrumM Ni controleazO activitatea privind
executarea creanPelor bugetare provenite din declaraQiile

individuale de asigurare, potrivit dispoziiilor legale în
vigoare;
g) ia msurile necesare de regularizare a sumelor pl tite în
plus de ctre contribuabili, în aplicarea prevederilor legale
naionale i internaionale din domeniul su de competen ;
h) stabile te anual tariful pentru certificarea stagiului de
cotizare i a punctajului cumulat, la cererea asiguratului,
precum i tarifele i comisioanele pentru operaiunile efectuate
de ctre CNPP i structurile sale teritoriale pentru teri;
i) asigur introducerea, extinderea, întreinerea i
protecia sistemelor automate de calcul i de eviden;
j) organizeaz, îndrum i controleaz activitatea de
expertiz medical i recuperare a capacit !ii de munc";
k) organizeaz# $i administreaz% sistemul de trimitere la
tratament balnear &i la odihn' (i aprob) criteriile pe baza
c*rora se acord+ biletele de tratament balnear;
l) ini,iaz- .i particip/ la elaborarea de proiecte, studii
0i analize în domeniul s1u de activitate;
m) dispune m2surile legale pentru dezvoltarea 3i
administrarea eficient4 a patrimoniului propriu, precum 5i
pentru asigurarea integrit67ii acestuia;
n) organizeaz8 selec9ia, preg:tirea ;i perfec<ionarea
profesional= a personalului propriu >i a personalului caselor
teritoriale de pensii;
o) întocme?te planul anual de preg@tire Ai perfecBionare
profesionalC a personalului din domeniul pensiilor, accidentelor
de muncD Ei bolilor profesionale, expertizei medicale Fi
recuperGrii capacitHIii de muncJ, în cadrul Centrului NaKional
de Formare ProfesionalL a Personalului din Domeniul Pensiilor
Publice;
p) organizeazM Ni asigurO evidenPa accidentelor de muncQ Ri
a bolilor profesionale, organizeazS activitatea privind
aplicarea prevederilor acordurilor internaTionale de securitate
socialU la care România este parte, precum Vi a reglementWrilor
europene în domeniul propriu de competenXY;
q) organizeazZ [i dezvolt\ cooperarea cu institu]ii ^i
organisme similare din alte _`ri, inclusiv prin încheierea de
acorduri ai înbelegeri internacionale, respectiv protocoale de
colaborare, în domeniul sdu de activitate, în favoarea
lucretorilor migranfi sau în alte scopuri;
r) coordoneazg, îndrumh ii controleazj activitatea de
asigurare pentru accidente de munck li boli profesionale mi, cu
precndere, activitatea preventivo desfpquratr de personalul
propriu sau de asociasiile profesionale de asigurare;
s) emite, respinge sau retrage autorizatia de funcuionare
pentru asociaviile profesionale de asigurare, în condiwiile
legii;

) îndrum i controleaz modul de acordare a drepturilor de
asigurare ca urmare a accidentelor de munc i bolilor
profesionale i, dup caz, poate constata cazurile asigurate i
stabili drepturile de asigurare;
t) aplic sanc iuni, potrivit legii, angajatorilor care nu
î i duc la îndeplinire sarcinile privind asigurarea pentru
accidente de munc
i boli profesionale, prin personalul
abilitat în acest scop de CNPP;
) organizeaz activitatea privind stabilirea i plata
contribuiilor pentru fondurile de pensii obligatorii
administrate privat pentru asiguraii aflai în evidena sa,
conform dispoziiilor legale în vigoare;
u) controleaz modul de acordare a prestaiilor i
serviciilor de asigurare pentru accidente de munc i boli
profesionale de ctre casele teritoriale de pensii;
v) îndrum i controleaz activitatea privind acordarea
compensaiilor pentru atingerea integrit !ii persoanelor care au
suferit accidente de munc" sau îmboln#viri profesionale,
desp$gubiri în caz de deces %i ramburs&ri de cheltuieli.
II. În domeniul financiar:
a) înainteaz' anual Ministerului Muncii, Familiei (i
Protec)iei Sociale propunerile pentru elaborarea proiectului
legii bugetului asigur*rilor sociale de stat;
b) furnizeaz+ datele necesare pentru fundamentarea ,i
elaborarea bugetului asigur-rilor sociale de stat;
c) repartizeaz. caselor teritoriale de pensii, pe trimestre,
bugetul asigur/rilor sociale de stat, potrivit legii;
d) constituie fondul de rezerv0 1i asigur2 utilizarea
acestuia, conform legii;
e) organizeaz3 activitatea de colectare 4i virare a
contribu5iilor de asigur6ri sociale pentru asigura7ii
individuali 8i a altor venituri, potrivit legii;
f) monitorizeaz9 activitatea caselor teritoriale de pensii
în ceea ce prive:te încasarea veniturilor bugetului asigur;rilor
sociale de stat din contribu<iile de asigur=ri sociale pentru
asigura>ii individuali, potrivit legii;
g) organizeaz? activitatea privind calculul, re@inerea Ai
virarea contribuBiilor de asigurCri sociale de sDnEtate Fi a
impozitului asupra pensiilor pentru beneficiarii sistemului
public de pensii aflaGi în evidenHa caselor teritoriale de
pensii, în condiIiile legii;
h) asigurJ plata pensiilor Ki a celorlalte drepturi de
asigurLri sociale care, potrivit legii, se finanMeazN din
bugetul asigurOrilor sociale de stat Pi care se achitQ prin
intermediul caselor teritoriale de pensii;

i) asigur plata unor drepturi finanate de la bugetul de
stat, pentru care Ministerul Muncii, Familiei i Protec iei
Sociale este ordonator principal de credite, CNPP exercitând
funcia de ordonator secundar de credite;
j) încheie convenii cu Compania Naional "Pota Român " S.A. i cu b nci pentru stabilirea condi iilor efective de plat
a pensiilor i a drepturilor prevzute de legile cu caracter
special, prin mandat potal i, respectiv, în cont curent sau în
cont de card, în funcie de opiunile beneficiarilor sistemului
public de pensii aflai în evidena caselor teritoriale de
pensii, precum i convenii cu alte instituii/organisme, în
vederea aplicrii actelor normative incidente competenei sale;
k) stabilete, prin convenie încheiat cu Ministerul
Finanelor Publice - Direcia General Trezorerie !i
Contabilitate Public", nivelul dobânzilor pentru
disponibilit#$ile b%ne&ti ale asigur'rilor sociale de stat;
l) întocme(te documenta)ia *i vireaz+ lunar, pân, cel târziu
în data de 20 a lunii urm-toare celei în care pl.titorii au
depus declara/ia nominal0 de asigurare, de la bugetul
asigur1rilor sociale de stat c2tre fiecare fond de pensii
obligatorii administrat privat, suma reprezentând contribu3iile
individuale datorate, potrivit legii, în baza datelor din
registrul participan4ilor 5i din eviden6a na7ional8 a
veniturilor asigurate în sistemul public de pensii;
m) finan9eaz: la nivel na;ional, în limita dispozi<iilor
bugetare, studii de cercetare aplicativ=, la propunerea caselor
teritoriale de pensii, în vederea elabor>rii de solu?ii,
dispozitive @i metode de prevenire a accidentelor de muncA Bi
bolilor profesionale;
n) asigurC evidenDa veniturilor Ei a cheltuielilor de
asigurare pentru accidente de muncF Gi boli profesionale, la
nivel naHional;
o) elaboreazI Ji supune spre aprobare Ministerului Muncii,
Familiei Ki ProtecLiei Sociale criteriile Mi metodologia care
stau la baza calculului contribuNiei de asigurare pentru
accidente de muncO Pi boli profesionale;
p) deconteazQ, în condiRiile prevSzute de lege, prestaTiile
efectuate de asociaUiile profesionale de asigurare care au
calitatea de prestatori de servicii;
q) determinV Wi revizuieXte tarifele Yi clasele de risc
pentru fiecare sector de activitate, în funcZie de riscul de
accidentare [i îmboln\vire profesional] din cadrul sectorului
respectiv, ^i stabile_te cota de contribu`ie datorata
corespunzbtor activitcdilor desfefurate în fiecare unitate;
r) asigurg exportul în strhinitate al prestajiilor în bani,
potrivit reglementkrilor legale în domeniu.

III. În domeniul îndrumrii i reprezent rii:
a) îndrum, coordoneaz i controleaz modul de aplicare a
dispoziiilor legale de ctre casele teritoriale de pensii;
b) îndrum
i coordoneaz metodologic activitatea caselor de
pensii sectoriale;
c) îndrum , coordoneaz i controleaz persoanele juridice
i fizice crora le revin drepturi i obligaii ce decurg din
reglementrile privind sistemul public de pensii în domeniul
propriu de competen;
d) îndrum, în domeniul propriu de competen, persoanele
juridice i fizice crora le revin drepturi i obligaii ce
decurg din prevederile instrumentelor juridice cu caracter
internaional la care România este parte, inclusiv a
regulamentelor europene;
e) îndrum i coordoneaz! activitatea de aplicare a
acordurilor interna"ionale de asigur#ri sociale, la care România
este parte, precum $i a reglement%rilor europene în domeniul
propriu de competen&';
f) îndrum(, coordoneaz) *i controleaz+ modul de stabilire ,i
achitare a presta-iilor de asigur.ri sociale prev/zute de lege,
precum 0i a altor drepturi prev1zute de legi speciale, care se
achit2 din bugetul asigur3rilor sociale de stat, respectiv din
bugetul de stat de c4tre casele teritoriale de pensii;
g) îndrum5, coordoneaz6 7i controleaz8 activitatea de
expertiz9 medical: ;i recuperare a capacit<=ii de munc> în
domeniul propriu de activitate;
h) îndrum?, coordoneaz@ Ai controleazB activitatea caselor
teritoriale de pensii în ceea ce priveCte colectarea
contribuDiilor de asigurEri sociale datorate de asiguraFii
individuali, precum Gi activitatea de executare silitH, potrivit
legii;
i) îndrumI, coordoneazJ Ki controleazL casele teritoriale de
pensii în ceea ce priveMte activitatea de comunicare Ni relaOii
cu publicul, precum Pi modul de asigurare a accesului la
informaQiile de interes public;
j) asigurR reprezentarea în faSa instanTelor judecUtoreVti
în litigiile în care este parte ca urmare a aplicWrii
dispoziXiilor legale specifice domeniului de activitate;
k) propune, îndrumY, coordoneazZ [i verific\ modul de
aplicare a dispozi]iilor legale cu privire la preg^tirea _i
formarea profesional` a personalului din cadrul caselor
teritoriale de pensii;
l) asigura personalul de specialitate din cadrul tuturor
categoriilor de personal care îbi desfcdoare activitatea atât la
nivel central, cât fi teritorial, pentru susginerea, în calitate
de lectori, a programelor de inihiere, specializare, instruire
ii perfecjionare profesionalk organizate de Centrul Nalional de

Formare Profesional a Personalului în Domeniul Pensiilor
Publice;
m) asigur reprezentarea în relaiile cu instituiile i
organismele internaionale, precum i cu instituiile similare
din alte state;
n) realizeaz activit ile ce decurg din statutul României
de stat membru al Uniunii Europene, în domeniul specific de
activitate;
o) încheie protocoale cu organisme din ar în domeniul s u
de activitate;
p) îndrum activitatea privind suspendarea dreptului la
prestaii de asigurri pentru accidente de munc i boli
profesionale.
IV. În domeniul evidenei, certificrii i raportrii:
a) asigur evidena la nivel naional a tuturor
contribuabililor la sistemul public de pensii, aflai în
evidena caselor teritoriale de pensii;
b) asigur evidena la nivel naional a participanilor la
fondurile de pensii obligatorii administrate privat, în limitele
proprii de competen !;
c) asigur" eviden#a la nivel na$ional a drepturilor %i
obliga&iilor de asigur'ri sociale achitate prin intermediul
caselor teritoriale de pensii pe baza codului numeric personal;
d) (ine eviden)a pentru persoanele care nu de*in, potrivit
legii, cod numeric personal, pe baza codului intern, gestionat
de CNPP;
e) certific+, la termenele stabilite prin decizie a
pre,edintelui CNPP, stagiul de cotizare -i punctajul pentru
fiecare asigurat, prin intermediul caselor teritoriale de
pensii;
f) gestioneaz. baza de date proprie privind asigura/ii
sistemului public de pensii 0i alte drepturi de asigur1ri
sociale, precum 2i baza de date privind participan3ii la
fondurile de pensii obligatorii administrate privat 4i asigur5
caracterul confiden6ial al acestora;
g) asigur7 gestionarea bazelor de date privind plata
pensiilor din sistemul public, a indemniza8iilor 9i a altor
drepturi prev:zute de legi speciale, care se stabilesc ;i se
achit< prin intermediul caselor teritoriale de pensii;
h) asigur= emiterea documentelor pentru plata pensiilor din
sistemul public, a indemniza>iilor ?i a altor drepturi prev@zute
de legi speciale, care se stabilesc Ai se achitB prin
intermediul caselor teritoriale de pensii;
i) îCi coreleazD bazele de date proprii cu bazele de date
ale AgenEiei NaFionale de Administrare FiscalG (ANAF) Hi ale
caselor de pensii sectoriale pentru realizarea unei evidenIe

corecte i unitare a drepturilor i obligaiilor participanilor
la sistemul public de pensii, precum i la sistemul fondurilor
de pensii administrate privat;
j) acord caselor de pensii sectoriale i ANAF, în mod
gratuit i pe baz de reciprocitate, accesul la informa iile
referitoare la declararea i plata contribu iilor de asigur ri
sociale din bazele de date pe care le are în administrare;
k) preia de la ANAF informa iile transmise anual, dup
depunerea declaraiilor fiscale, privind veniturile realizate de
persoanele fizice, altele decât cele care realizeaz venituri
din salarii sau asimilate acestora;
l) certific legislaia naional aplicabil, în situaia
lucrtorilor migrani, conform regulamentelor europene în
vigoare în domeniul coordonrii sistemelor de securitate social
i acordurilor internaionale de asigurri sociale la care
România este parte;
m) prezint Guvernului i partenerilor sociali rapoarte cu
privire la modul de administrare a bugetului asigur rilor
sociale de stat;
n) public! anual raportul de activitate;
o) r"spunde sesiz#rilor adresate direct sau transmise de
c$tre Administra%ia Preziden&ial', Parlament, Guvern, Avocatul
Poporului, precum (i de alte institu)ii, persoane fizice *i
juridice;
p) asigur+, potrivit legii, schimbul de informa,ii cu ANAF,
ca institu-ie de colectare a contribu.iilor pentru fondurile
obligatorii de pensii administrate privat, cu Comisia de
Supraveghere a Sistemului de Pensii Private, cu fondurile de
pensii, precum /i cu administratorii acestora;
q) în cazul unor neconcordan0e ale datelor cuprinse în
fi1ele de declarare a bolilor profesionale (BP2), solicit2
institu3iilor competente clarificarea acestora 4i modificarea,
în consecin56, a înregistr7rilor.
V. În domeniul prevenirii accidentelor de munc8 9i al
bolilor profesionale:
a) coordoneaz:, îndrum; <i controleaz= activitatea de
prevenire desf>?urat@ la nivelul caselor teritoriale de pensii
Ai stabileBte prioritCDile de prevenire pentru activitatea sa;
b) verificE modalitatea de completare a formularului pentru
înregistrarea accidentului de muncF (FIAM) Gi, în caz de
neconcordanHe, solicitI instituJiilor modificarea acestora;
c) realizeazK obiectivele de prevenire, prin servicii
proprii, cu personal specializat sau persoane fizice/juridice
abilitate conform legii;

d) stabilete programele anuale de prevenire i acord
consultan cu privire la organizarea i la msurile necesare
pentru îndeplinirea acestora;
e) acord consiliere în domeniul securit ii i s n t ii în
munc, în funcie de situaiile specifice domeniului de
activitate, în scopul îmbuntirii activitii de prevenire a
accidentelor de munc i a bolilor profesionale, în mod direct
sau în baza unor contracte încheiate în condiiile legii;
f) efectueaz analize i evaluri de riscuri pentru probleme
de interes naional, elaboreaz studii, analize i asigur
documenta!ia privind riscurile "i condi#iile de munc$, în
vederea fundament%rii unor m&suri de prevenire;
g) consiliaz' casele teritoriale de pensii cu privire la
realizarea instruc(iunilor proprii de securitate a muncii la
nivelul angajatorilor;
h) elaboreaz) forme *i mijloace de educare pentru prevenirea
accidentelor de munc+ ,i a bolilor profesionale;
i) are acces -i poate consulta dosarul de cercetare al
bolilor profesionale .i accidentelor de munc/, în cadrul
activit01ii de prevenire;
j) propune ordonatorului de credite, în func2ie de
identificarea unor priorit34i la nivel na5ional, finan6area de
proiecte sau programe de cercetare pentru fundamentarea
7tiin8ific9 a m:surilor de prevenire necesare;
k) coordoneaz;, îndrum< =i controleaz> activitatea privind
aplicarea regulamentelor referitoare la regimul de securitate
social? a lucr@torilor migranAi pentru domeniul accidentelor de
muncB Ci bolilor profesionale;
l) participD la activitatea desfEFuratG de Comisia de
abilitare a serviciilor externe de prevenire Hi protecIie Ji de
avizare a documentaKiilor cu caracter tehnic de informare Li
instruire în domeniul securitMNii Oi sPnQtRSii în muncT.
VI. În domeniul reabilitUrii medicale, recuperVrii
capacitWXii de muncY Zi reconversiei profesionale a persoanelor
care au suferit accidente de munc[ sau boli profesionale:
a) coordoneaz\ ]i controleaz^ activitatea de recuperare
func_ional`, protejare, reorientare ai reconversie, în vederea
reintegrbrii profesionale pentru cei care au suferit accidente
de muncc di boli profesionale;
b) coordoneaze fi controleazg activitatea desfhiuratj de
casele teritoriale de pensii în domeniul acordkrii prestaliilor
mi serviciilor pentru reabilitare medicaln;
c) coordoneazo pi îndrumq activitatea caselor teritoriale de
pensii legatr de derularea contractelor încheiate cu spitalele;

d) coordoneaz i organizeaz activitatea privind decontarea
prestaiilor în natur pentru lucrtorii migrani care au
suferit accidente de munc i boli profesionale;
e) coordoneaz
i organizeaz activitatea privind eliberarea
documentelor portabile stabilite de regulamentele de securitate
social pentru domeniul accidente de munc i boli profesionale;
f) poate încheia contracte la nivel central i/sau
teritorial cu furnizori de servicii medicale pentru realizarea
activitii de reabilitare medical.
VII. În domeniul colaborrii cu casele de pensii sectoriale:
a) coordoneaz metodologic activitatea caselor de pensii
sectoriale;
b) colaboreaz cu casele de pensii sectoriale, precum i cu
ANAF i cu unitile sale subordonate, cu care face schimb de
informaii privind colectarea i, respectiv, declararea
contribuiilor de asigurri sociale;
c) transmite adeverinele de stagiu de cotizare i punctajul
realizat de asigura i în sistemul gestionat de CNPP, în vederea
stabilirii drepturilor de pensie sau recalcul!rii pensiei de
c"tre casele de pensii sectoriale;
d) colaboreaz# cu casele de pensii sectoriale în vederea
comunic$rii c%tre asigura&i a punctajului anual 'i a punctajului
cumulat pentru perioadele de stagiu de cotizare realizate;
e) stabile(te, împreun) cu casele de pensii sectoriale,
tariful serviciului de certificare, la cererea asigura*ilor, a
stagiului de cotizare realizat;
f) sprijin+ din punct de vedere metodologic activitatea de
aplicare a acordurilor interna,ionale de asigur-ri sociale la
care România este parte, precum .i a regulamentelor comunitare
în vigoare în domeniul de competen/0 al CNPP;
g) colaboreaz1 cu casele de pensii sectoriale pentru
organizarea, îndrumarea 2i controlul activit34ii de expertiz5
medical6 7i recuperare a capacit89ii de munc:, prin intermediul
Institutului Na;ional de Expertiz< Medical= >i Recuperare a
Capacit?@ii de MuncA Bi al comisiilor centrale de expertizC
medico-militarD ale Ministerului ApErFrii NaGionale,
Ministerului AdministraHiei Ii Internelor Ji Serviciului Român
de InformaKii, dupL caz;
h) colaboreazM cu casele de pensii sectoriale pentru
stabilirea procedurilor referitoare la efectuarea operaNiunilor
de platO a drepturilor bPneQti Ri aprobarea lor prin ordine ale
conducStorilor CNPP Ti ai caselor de pensii sectoriale;
i) colaboreazU cu casele de pensii sectoriale pentru
stabilirea Vi aprobarea anualW, prin ordin comun al
conducXtorilor CNPP Yi ai caselor de pensii sectoriale, a
criteriilor pe baza cZrora se acord[ bilete pentru tratament

balnear, precum i a nivelului contribuiei bne ti individuale
a asigurailor i a pensionarilor.
VIII. În privina Comisiei centrale de contestaii:
a) asigur primirea i înregistrarea contesta iilor
înaintate Comisiei centrale de contesta ii de casele teritoriale
de pensii;
b) asigur analiza contesta iilor i a documentelor
înaintate Comisiei centrale de contestaii de casele teritoriale
de pensii, precum i verificarea deciziilor de pensie
contestate;
c) asigur întocmirea documentaiei tehnice, necesar
examinrii i soluionrii contestaiilor de ctre Comisia
central de contestaii;
d) asigur secretariatul Comisiei centrale de contestaii;
e) asigur comunicarea în termen a hotrârilor Comisiei
centrale de contesta ii p!r"ilor interesate #i restituirea
dosarelor de pensie caselor teritoriale de pensii;
f) analizeaz$ cauzele care conduc la aplicarea eronat% &i
neunitar' a legisla(iei referitoare la pensiile publice de c)tre
casele teritoriale de pensii;
g) formuleaz* +i înainteaz, pre-edintelui CNPP propuneri
privind aplicarea corect. /i unitar0 a legisla1iei referitoare
la pensiile publice de c2tre casele teritoriale de pensii.

1.

CAP. III
Structura organizatoric3 4i organele de conducere
ART. 8
(1) CNPP are structura organizatoric5 prev6zut7 în anexa nr.

(2) CNPP func8ioneaz9 cu un num:r de 3.480 de posturi,
finan;ate din bugetul asigur<rilor sociale de stat, din care 123
de posturi aferente sistemului de asigur=ri pentru accidente de
munc> ?i boli profesionale. Pentru aparatul central @i casele
teritoriale de pensii numArul maxim de posturi se va stabili
prin ordin al preBedintelui CNPP.
(la 13-02-2018 Alineatul (2) din Articolul 8 , Capitolul III a
fost modificat de Punctul 1, Articolul I din HOTCRÂREA nr. 44
din 8 februarie 2018, publicatD în MONITORUL OFICIAL nr. 138 din
13 februarie 2018)
(3) În cadrul structurii organizatorice, prin ordin al
preEedintelui CNPP, se pot constitui servicii, birouri Fi
compartimente.
ART. 9

(1) Conducerea CNPP este asigurat de preedinte i de
consiliul de administraie.
(2) Conducerea executiv a CNPP este asigurat de
preedinte, care este numit prin decizie a primului-ministru,
potrivit legii.
(3) Ministrul muncii, familiei i proteciei sociale poate
delega, conform legisla iei în domeniul finan elor publice,
pre edintelui CNPP atribu iile prev zute de dispoziiile legale
în vigoare pentru ordonatorul principal de credite al bugetului
asigurrilor sociale de stat.
(4) În exercitarea atribuiilor sale, precum i pentru
realizarea hotrârilor consiliului de administraie i ale
consiliului tripartit, preedintele CNPP emite decizii
administrative i decizii cu caracter normativ, în cazurile
expres prevzute de lege, precum i ordine i instruciuni.
(5) Ordinele i deciziile cu caracter normativ ale
preedintelui CNPP se public în Monitorul Oficial al României,
Partea I.
(6) În subordinea preedintelui îi desf !oar" activitatea
secretariatul general al CNPP, condus de un secretar general.
(7) Secretarul general este înalt func#ionar public, numit
în condi$iile legii.
(8) Secretarul general coordoneaz% func&ionarea
compartimentelor aflate în subordinea sa 'i asigur( leg)tura
operativ* dintre pre+edinte ,i conduc-torii acestor
compartimente.
(9) Secretarul general este înlocuitorul de drept al
pre.edintelui CNPP, în cazul în care acesta este în
imposibilitatea de a-/i exercita atribu0iile.
(10) În subordinea pre1edintelui CNPP se organizeaz2, la
nivel de direc3ie general4, activitatea de asigurare pentru
accidente de munc5 6i boli profesionale.
(11) Activitatea de asigurare pentru accidente de munc7 8i
boli profesionale este condus9 de pre:edintele CNPP ;i de un
consiliu tripartit.
(12) Conducerea executiv< a activit=>ii de asigurare pentru
accidente de munc? @i boli profesionale este asiguratA de un
director general, funcBionar public de conducere, numit, în
condiCiile legii, de cDtre preEedintele CNPP.
ART. 10
(1) PreFedintele consiliului de administraGie Hi al
consiliului tripartit este preIedintele CNPP.
(2) Consiliul de administraJie este alcKtuit, potrivit
legii, din 23 de persoane, dintre care un preLedinte Mi 22 de
membri.

(3) Mandatul membrilor consiliului de administraie este de
4 ani.
(4) Membrii consiliului de administra ie sunt reprezentani
ai Guvernului, ai caselor de pensii sectoriale, patronatelor,
sindicatelor i pensionarilor, dup cum urmeaz:
a) 5 reprezentani ai Guvernului, desemnai de ministrul
muncii, familiei i protec iei sociale;
b) 3 reprezentan i ai caselor de pensii sectoriale,
desemna i de conduc torii institu iilor publice prevzute la
art. 132 alin. (1) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul
unitar de pensii publice, cu modificrile i completrile
ulterioare;
c) 5 reprezentani ai patronatelor, desemnai de
organizaiile patronale reprezentative la nivel naional;
d) 5 reprezentani ai sindicatelor, desemnai de
organizaiile sindicale reprezentative la nivel naional;
e) 4 reprezentani ai pensionarilor, desemnai de
organizaiile naionale ale pensionarilor.
(5) Consiliul tripartit este alctuit, potrivit legii, din 9
membri, dintre care:
a) preedintele CNPP i directorul general, care sunt membri
de drept;
b) un reprezentant al ANAF, desemnat de Ministerul
Finan!elor Publice;
c) 3 reprezentan"i ai salaria#ilor, desemna$i, prin consens,
de confedera%iile sindicale reprezentative la nivel na&ional;
d) 3 reprezentan'i ai patronatelor, desemna(i, prin consens,
de confedera)iile patronale reprezentative la nivel na*ional.
(6) Membrii consiliului de administra+ie ,i ai consiliului
tripartit pot fi revoca-i numai de c.tre cei care i-au numit,
respectiv desemnat.
(7) Membrii revoca/i, deceda0i sau cei care î1i prezint2
demisia vor fi înlocui3i în termen de cel mult 3 luni.
(8) Mandatul noilor membri expir4 la data la care ar fi
încetat mandatul predecesorilor lor.
ART. 11
(1) Consiliul de administra5ie 6i consiliul tripartit se
întrunesc o dat7 pe lun8 sau ori de câte ori este necesar 9i
adopt: hot;râri valabile în prezen<a a cel pu=in 15, respectiv 6
membri, cu votul majorit>?ii membrilor prezen@i Ai cu condiBia
ca fiecare parte, Guvern, patronat Ci asiguraDi, sE fie
reprezentatF.
(2) Consiliul de administraGie Hi consiliul tripartit se
convoacI de cJtre preKedintele CNPP. Convocarea se poate face Li

la solicitarea a cel puin unei treimi din numrul membrilor
consiliului de administra ie, respectiv al consiliului
tripartit.
(3) La edinele consiliului de administraie sau ale
consiliului tripartit pot fi invitai i ali speciali ti, f r
drept de vot.
(4) Convocarea consiliului de administra ie i a consiliului
tripartit se face cu cel puin 5 zile înainte de data stabilit,
când se aduce la cunotina membrilor ordinea de zi a
întrunirii.
(5) La fiecare întrunire se întocmete un proces-verbal
semnat de toi participanii cu drept de vot.
(6) În cazul în care unii membri lipsesc nemotivat de la cel
mult dou edine în decurs de 6 luni, preedintele poate
solicita revocarea acestora.
ART. 12
Preedintele CNPP are urmtoarele atribuii:
a) asigur conducerea i coordonarea sistemului public de
pensii, precum i a sistemului de asigurare pentru accidente de
munc i boli profesionale;
b) convoac! consiliul de administra"ie #i consiliul
tripartit $i conduce %edin&ele acestora;
c) dispune controlul tuturor activit'(ilor din cadrul CNPP
)i al caselor teritoriale de pensii;
d) aprob* normele +i programele de ac,iune care, potrivit
legii, sunt de competen-a CNPP;
e) reprezint. CNPP în rela/iile cu ter0ii;
f) asigur1 promovarea imaginii CNPP;
g) rezolv2 conflictele de competen34 ap5rute în cadrul CNPP;
h) aprob6 înfiin7area caselor locale de pensii;
i) aprob8 modul de organizare 9i func:ionare, precum ;i
atribu<iile =i componen>a consiliilor tripartite consultative;
j) asigur? aplicarea acordurilor interna@ionale de asigurAri
sociale la care România este parte, precum Bi a reglementCrilor
comunitare Di asigurE dezvoltarea cooperFrii cu instituGii
similare din alte HIri, în limita competenJelor prevKzute de
lege;
k) aprobL Regulamentul intern Mi statul de funcNii ale CNPP,
regulamentul-cadru intern Oi normativele de personal pentru
casele teritoriale de pensii Pi unitQRile subordonate, în
condiSiile legii;
l) numeTte Ui elibereazV din funcWie, prin ordin, în
condiXiile legii, personalul din aparatul propriu al CNPP,
directorii executivi Yi directorii executivi adjuncZi ai caselor
teritoriale de pensii, precum [i directorii executivi adjunc\i

ai caselor locale de pensii din cadrul Casei de Pensii a
Municipiului Bucureti;
m) nume te i elibereaz din funcie, prin ordin, directorul
general, directorul medical, directorul de cercetare-dezvoltare
i directorul economic ai INEMRCM, precum i conducerea
Centrului Naional de Formare Profesional a Personalului din
Domeniul Pensiilor Publice;
n) aprob criteriile privind eviden a, p strarea i
arhivarea documentelor specifice activit ii CNPP, caselor
teritoriale de pensii i unitilor subordonate, precum i
msurile de asigurare a securitii bazei de date, privind
asiguraii sistemului public de pensii i asigurri sociale, în
condiiile legii;
o) hotrte cu privire la donaii sau la bunuri dobândite
din alte surse, în condiiile legii;
p) aprob, prin ordin, procedurile referitoare la efectuarea
de c tre casele teritoriale de pensii a opera!iunilor de plat" a
pensiilor #i a altor drepturi sociale care se finan$eaz% din
bugetul asigur&rilor sociale de stat, respectiv din bugetul de
stat prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei 'i Protec(iei
Sociale;
q) aprob) anual, prin ordin comun al pre*edintelui CNPP +i
al conduc,torilor caselor de pensii sectoriale, criteriile pe
baza c-rora se acord. bilete pentru tratament balnear, precum /i
nivelul contribu0iei b1ne2ti individuale a asigura3ilor 4i a
pensionarilor;
r) asigur5 recrutarea speciali6tilor 7i logistica necesar8
bunei desf9:ur;ri a activit<=ii Comisiei centrale de
contesta>ii;
s) aprob?, prin decizie, procedurile standard dup@ care se
desfABoarC operaDiunile specifice în cadrul caselor teritoriale
de pensii;
E) exercitF orice alte atribuGii care îi revin potrivit
legii.
ART. 13
AtribuHiile consiliului de administraIie al CNPP sunt
urmJtoarele:
a) elaboreazK Li aprobM regulamentul propriu de organizare
Ni funcOionare;
b) aprobP structura organizatoricQ-cadru a caselor
teritoriale de pensii;
c) aprobR propunerile privind modalitSTile de pregUtire Vi
perfecWionare profesionalX a personalului din cadrul CNPP Yi din
structurile sale teritoriale, în domeniul specific de
activitate;

d) aprob proiectul programului de investiii pentru CNPP i
casele teritoriale de pensii;
e) avizeaz datele necesare pentru fundamentarea i
elaborarea bugetului asigurrilor sociale de stat;
f) avizeaz propunerea privind Statutul CNPP i propunerile
de modificare a Statutului CNPP, care se transmit Ministerului
Muncii, Familiei i Protec iei Sociale, în vederea aprob rii
prin hot râre a Guvernului;
g) avizeaz Regulamentul intern al CNPP;
h) avizeaz Regulamentul-cadru intern al caselor teritoriale
de pensii i unitilor subordonate;
i) avizeaz înfiinarea caselor locale de pensii;
j) avizeaz bilanul contabil i raportul anual de
activitate;
k) avizeaz utilizarea fondului de rezerv, potrivit legii;
l) avizeaz procedurile standard dup care se desfoar
operaiunile specifice în cadrul caselor teritoriale de pensii;
m) avizeaz procedurile referitoare la efectuarea, de ctre
casele teritoriale de pensii, a pl !ii pensiilor "i altor
drepturi sociale care se finan#eaz$ de la bugetul asigur%rilor
sociale de stat, respectiv de la bugetul de stat prin bugetul
Ministerului Muncii, Familiei &i Protec'iei Sociale;
n) avizeaz( încheierea de conven)ii cu trezoreria statului
sau cu b*nci, pentru stabilirea nivelului dobânzilor la
disponibilit+,ile b-ne.ti, în condi/iile legii;
o) analizeaz0 derularea contractelor cu finan1are extern2,
încheiate de CNPP în beneficiul sistemului public de pensii, 3i
alte drepturi de asigur4ri sociale, potrivit legii;
p) analizeaz5 rapoartele semestriale întocmite de conducerea
executiv6 a CNPP privind modul de îndeplinire a atribu7iilor
stabilite;
q) analizeaz8 9i avizeaz: raportul anual de activitate;
r) analizeaz; contul de execu<ie a bugetului asigur=rilor
sociale de stat;
s) propune pre>edintelui CNPP elaborarea de studii ?i
analize în domeniul sistemului public de pensii.
ART. 14
Atribu@iile consiliului tripartit al CNPP sunt urmAtoarele:
a) elaboreazB Ci aprobD regulamentul propriu de organizare
Ei funcFionare;
b) analizeazG Hi avizeazI propunerile de acte normative din
domeniul asigurJrii pentru accidente de muncK Li boli
profesionale;
c) analizeazM Ni avizeazO raportul anual de activitate;

d) analizeaz rapoartele semestriale întocmite de conducerea
executiv a CNPP în domeniul asigurrii pentru accidente de
munc i boli profesionale;
e) analizeaz derularea programelor cu finanare extern
încheiate în beneficiul sistemului de asigurare pentru accidente
de munc i boli profesionale;
f) aprob propunerile privind modalit ile de preg tire i
perfecionare profesional a personalului din domeniul
asigurrii pentru accidente de munc i boli profesionale;
g) avizeaz majorrile sau reducerile contribuiilor
aferente sistemului de asigurare pentru accidente de munc i
boli profesionale;
h) propune preedintelui CNPP elaborarea de studii i
analize în domeniul asigurrii pentru accidente de munc i boli
profesionale.
ART. 15
Preedintele CNPP, în calitatea sa de preedinte al
consiliului de administra ie !i al consiliului tripartit, poate
delega atribu"ii de reprezentare oric#rui membru al acestora pe
perioad$ determinat%, în condi&iile stabilite prin regulamentele
de organizare 'i func(ionare ale acestor consilii.
CAP. IV
Structura organizatoric), organele de conducere *i
atribu+iile caselor teritoriale de pensii
ART. 16
(1) Structura-cadru de organizare a caselor teritoriale de
pensii se aprob, de consiliul de administra-ie al CNPP. Prin
ordin al pre.edintelui CNPP, în cadrul caselor teritoriale de
pensii pot fi organizate servicii, birouri /i compartimente.
(2) La nivelul caselor teritoriale de pensii, pentru
activitatea de asigurare pentru accidente de munc0 1i boli
profesionale, se constituie consilii tripartite consultative.
ART. 17
(1) Conducerea caselor teritoriale de pensii este asigurat2
de directorul executiv, care exercit3 o func4ie public5 de
conducere.
(2) Directorul executiv este ordonator ter6iar de credite.
(3) În exercitarea atribu7iilor sale, directorul executiv
emite decizii administrative.
(4) Directorul executiv nume8te 9i revoc: din func;ie, în
condi<iile legii, personalul casei teritoriale de pensii din
subordinea sa, cu excep=ia directorilor executivi adjunc>i.

(5) Directorul executiv asigur îndrumarea
activit ii i pentru casele locale de pensii.

i controlul

ART. 18
Casele teritoriale de pensii au, în principal, urmtoarele
atribuii:
a) asigur evidena la nivel teritorial a contribuabililor
la sistemul public de pensii i furnizeaz CNPP informa iile
necesare gestion rii acestora la nivel na ional;
b) asigur evidena drepturilor i obligaiilor de asigurri
sociale la nivel teritorial, pe baza codului numeric personal
sau a codului intern, dup caz, i furnizeaz CNPP informaiile
necesare gestionrii acestora la nivel naional; codul intern
reprezint codul generat de CNPP pentru acele categorii de
persoane pentru care nu a fost atribuit cod numeric personal
potrivit legii;
c) încheie contracte de asigurare social, potrivit legii;
d) furnizeaz datele necesare pentru certificarea de ctre
CNPP a stagiului de cotizare i a punctajului pentru fiecare
asigurat;
e) stabilesc cuantumul drepturilor de asigurri sociale i
efectueaz plata acestora, potrivit legii;
f) urm!resc încasarea veniturilor bugetului asigur"rilor
sociale de stat pentru asigura#ii individuali;
g) realizeaz$ activitatea privind executarea crean%elor
bugetare, potrivit dispozi&iilor legale în vigoare;
h) colecteaz' (i vireaz) contribu*iile de asigur+ri sociale
pentru asigura,ii individuali, potrivit legii, fiind abilitate
s- duc. la îndeplinire m/surile asigur0torii 1i s2 efectueze
procedura de executare silit3, prin organele proprii;
i) re4in 5i vireaz6 7i alte tipuri de contribu8ii, potrivit
dispozi9iilor legale în vigoare;
j) numesc conducerea :i asigur; îndrumarea <i controlul
activit=>ii caselor locale de pensii;
k) iau m?suri, în condi@iile legii, pentru dezvoltarea Ai
administrarea eficientB a patrimoniului sistemului public de
pensii încredinCat, precum Di pentru asigurarea integritEFii
acestuia;
l) stabilesc Gi plHtesc indemnizaIii Ji alte drepturi
prevKzute în legi speciale, finanLate de la bugetul de stat, în
condiMiile legii;
m) emit decizii de recuperare a drepturilor bNneOti încasate
necuvenit Pi urmQresc recuperarea acestora, în condiRiile legii;
n) coordoneazS Ti controleazU din punct de vedere
administrativ activitatea de expertizV medicalW Xi recuperare a
capacitYZii de munc[;

o) asigur execuia bugetar în plan teritorial i
organizeaz contabilitatea acesteia;
p) întocmesc i înainteaz CNPP, potrivit legislaiei în
vigoare, contul de execuie al bugetului asigur rilor sociale de
stat în plan teritorial, precum i al bugetului de stat pentru
indicatorii care i-au fost repartiza i;
q) asigur datele necesare pentru întocmirea eviden ei
participanilor la fondurile de pensii obligatorii administrate
privat;
r) îndeplinesc obligaiile care le revin în aplicarea
prevederilor acordurilor internaionale de asigurri sociale la
care România este parte, precum i a reglementrilor comunitare
în domeniul propriu de competen i asigur plata în
strintate a prestaiilor în bani, potrivit prevederilor legale
în vigoare;
s) distribuie persoanelor îndreptite biletele de tratament
balnear i de odihn, în limita locurilor repartizate;
) înregistreaz !i solu"ioneaz# cereri, sesiz$ri %i
reclama&ii, potrivit competen'elor legale;
t) controleaz( modul în care angajatorii, precum )i
institu*iile care efectueaz+ plata drepturilor de asigur,ri
sociale de -omaj respect. dispozi/iile legale privind întocmirea
0i depunerea declara1iei nominale de asigurare 2i a obliga3iilor
de plat4, precum 5i respectarea termenelor de depunere;
6) asigur7 reprezentarea în fa8a instan9elor judec:tore;ti
în litigiile în care sunt parte, ca urmare a aplic<rii
dispozi=iilor legale specifice domeniului propriu de activitate,
ori în litigiile în care parte este CNPP, pe baza împuternicirii
primite din partea pre>edintelui CNPP;
u) asigur? întocmirea documenta@iei necesare Ai
reprezentarea în faBa instanCelor judecDtoreEti, inclusiv în
litigiile privind hotFrârile Comisiei centrale de contestaGii
care au ca obiect deciziile de pensie pe care le-au emis;
v) asigurH punerea în executare a hotIrârilor instanJelor de
judecatK, pronunLate inclusiv în litigiile care au avut ca
obiect contestarea hotMrârilor Comisiei centrale de contestaNii;
w) asigurO desfPQurarea activitRSii de pregTtire Ui
perfecVionare profesionalW a personalului propriu, în
conformitate cu planul de formare profesionalX al CNPP;
x) asigurY comunicarea cu asiguraZii, contribuabilii [i
beneficiarii sistemului public de pensii, inclusiv cu persoanele
care fac obiectul instrumentelor juridice cu caracter
interna\ional la care România este parte, al legilor cu caracter
reparatoriu, cu reprezentan]ii altor autorit^_i sau institu`ii,
precum ai cu reprezentanbii mass-media;

y) asigur confidenialitatea i securitatea bazelor de date
proprii, între inerea i protecia sistemelor automate de calcul
i eviden;
z) stabilesc i pl tesc drepturile conform legii pentru
beneficiarii sistemului de asigurare pentru accidente de munc
i boli profesionale i acord prestaiile aferente conform
prevederilor legale;
aa) asigur decontarea cheltuielilor cu reabilitarea
medical i reconversia profesional i încheie contracte cu
furnizorii de servicii medicale conform prevederilor legale;
bb) asigur desfurarea activitii de prevenire în
conformitate cu prevederile legii i ale programelor de
prevenire;
cc) asigur evidena accidentelor de munc i a bolilor
profesionale comunicate;
dd) îndeplinesc orice alte atribuii prev zute de lege, de
prezentul statut ori stabilite de pre!edintele CNPP.
ART. 19
Parcul normat de mijloace de transport "i consumul lunar de
carburan#i pentru CNPP $i institu%iile subordonate sunt
prev&zute în anexa nr. 2.
ART. 20
Anexele nr. 1
statut.

'i 2 fac parte integrant( din prezentul

ANEXA 1
la statut
(a se vedea imaginea asociat))
(la 13-02-2018 Anexa nr. 1 a fost modificat* de Punctul 2,
Articolul I din HOT+RÂREA nr. 44 din 8 februarie 2018, publicat,
în MONITORUL OFICIAL nr. 138 din 13 februarie 2018)
ANEXA 2
la statut
Parcul normat de mijloace de transport -i consumul lunar
de carburan.i pentru Casa Na/ional0 de Pensii Publice
1i institu2iile subordonate
*T*
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