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Articolul II din HOTCRÂREA nr. 44 din 8 februarie 2018,
publicatD în Monitorul Oficial nr. 138 din 13 februarie 2018
prevede:
„Încadrarea personalului în numErul de posturi aprobat Fi pe
noile funcGii din instituHia/compartimentul care îl preia,
precum Ii stabilirea drepturilor salariale aferente se
realizeazJ în termen de 45 de zile de la data intrKrii în
vigoare a prezentei hotLrâri, cu respectarea regimului juridic
aplicabil fiecMrei categorii de personal/funcNii”.

OPQRSTUVWX

CAP. I
DispoziYii generale
ART. 1
(1) Casa NaZional[ de Pensii Publice, denumit\ în continuare
CNPP, este institu]ie public^ de interes na_ional, cu
personalitate juridic`, organ de specialitate al administraaiei
publice centrale care administreazb sistemul public de pensii ci
sistemul de asigurare pentru accidente de muncd ei boli

profesionale i care acord persoanelor asigurate pensii i alte
prestaii de asigurri sociale, aflat sub autoritatea
Ministerului Muncii, Familiei i Proteciei Sociale.
(2) CNPP aplic politicile i strategiile Ministerului
Muncii, Familiei i Protec iei Sociale privind pensiile i alte
presta ii de asigurri sociale i asigur beneficiarilor si
servicii publice bazate pe transparen, legalitate i
eficien.
ART. 2
(1) CNPP are în subordine case judeene de pensii i Casa de
Pensii a Municipiului Bucureti, denumite în continuare case
teritoriale de pensii, care sunt servicii publice, învestite cu
personalitate juridic.
(2) CNPP poate înfiina case locale de pensii, în funcie de
numrul i structura asigurailor, 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 Capacit'(ii de Munc), denumit în
continuare INEMRCM, institu*ie public+ cu personalitate juridic,
-i autonomie .tiin/ific0.
ART. 3
(1) CNPP asigur1 coordonarea, îndrumarea 2i controlul
activit34ii caselor teritoriale de pensii, în scopul aplic5rii
unitare a legisla6iei în domeniul specific de activitate 7i al
realiz8rii integrale a sarcinilor 9i atribu:iilor ce le revin
acestora.
(2) CNPP asigur; coordonarea metodologic< a activit=>ii
caselor de pensii sectoriale, înfiin?ate, potrivit legii, ca
structuri cu personalitate juridic@ în subordinea Ministerului
ApArBrii NaCionale, Ministerului AdministraDiei Ei Internelor Fi
Serviciului Român de InformaGii.
ART. 4
CNPP verificH aplicarea unitarI a legislaJiei din domeniul
sKu de competenLM.
ART. 5
(1) În cadrul CNPP funcNioneazO Comisia centralP de
contestaQii, ca organism care examineazR Si soluTioneazU
contestaViile depuse împotriva deciziilor de pensie emise de
casele teritoriale de pensii Wi care urmXreYte aplicarea corectZ
[i unitar\ a prevederilor legale din domeniul pensiilor publice.
(2) CNPP asigur] Comisiei centrale de contesta^ii 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 reglementrilor 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, stabilete
structura organizatoric a caselor teritoriale de pensii i
aprob regulamentul-cadru intern al acestora;
b) propune Ministerului Muncii, Familiei i Proteciei
Sociale reglementarea unor aspecte din domeniul su de
competen;
c) stabilete, în cooperare cu casele de pensii sectoriale,
modalitatea tehnic de eviden a contribuabililor i
beneficiarilor sistemului public de pensii, a drepturilor i
obligaiilor de asigurri sociale, precum i a modului de
colaborare cu Direc ia pentru eviden!a 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 asigur)rilor sociale, precum *i a celor finan+ate de la
bugetul de stat, prin bugetul alocat Ministerului Muncii,
Familiei ,i Protec-iei Sociale, conform legii;
e) organizeaz. activitatea de eviden/0 contabil1 a execu2iei
bugetare pentru bugetul asigur3rilor sociale de stat;
f) organizeaz4, îndrum5 6i controleaz7 activitatea privind
executarea crean8elor bugetare provenite din declara9iile
individuale de asigurare, potrivit dispozi:iilor legale în
vigoare;
g) ia m;surile necesare de regularizare a sumelor pl<tite în
plus de c=tre contribuabili, în aplicarea prevederilor legale
na>ionale ?i interna@ionale din domeniul sAu de competenBC;
h) stabileDte anual tariful pentru certificarea stagiului de
cotizare Ei a punctajului cumulat, la cererea asiguratului,
precum Fi tarifele Gi comisioanele pentru operaHiunile efectuate
de cItre CNPP Ji structurile sale teritoriale pentru terKi;
i) asigurL introducerea, extinderea, întreMinerea Ni
protecOia sistemelor automate de calcul Pi de evidenQR;

j) organizeaz, îndrum i controleaz activitatea de
expertiz medical i recuperare a capacitii de munc ;
k) organizeaz
i administreaz sistemul de trimitere la
tratament balnear i la odihn i aprob criteriile pe baza
crora se acord biletele de tratament balnear;
l) iniiaz i particip la elaborarea de proiecte, studii
i analize în domeniul su de activitate;
m) dispune msurile legale pentru dezvoltarea i
administrarea eficient a patrimoniului propriu, precum i
pentru asigurarea integritii acestuia;
n) organizeaz selec ia, preg!tirea "i perfec#ionarea
profesional$ a personalului propriu %i a personalului caselor
teritoriale de pensii;
o) întocme&te planul anual de preg'tire (i perfec)ionare
profesional* a personalului din domeniul pensiilor, accidentelor
de munc+ ,i bolilor profesionale, expertizei medicale -i
recuper.rii capacit/0ii de munc1, în cadrul Centrului Na2ional
de Formare Profesional3 a Personalului din Domeniul Pensiilor
Publice;
p) organizeaz4 5i asigur6 eviden7a accidentelor de munc8 9i
a bolilor profesionale, organizeaz: activitatea privind
aplicarea prevederilor acordurilor interna;ionale de securitate
social< la care România este parte, precum =i a reglement>rilor
europene în domeniul propriu de competen?@;
q) organizeazA Bi dezvoltC cooperarea cu instituDii Ei
organisme similare din alte FGri, inclusiv prin încheierea de
acorduri Hi înIelegeri internaJionale, respectiv protocoale de
colaborare, în domeniul sKu de activitate, în favoarea
lucrLtorilor migranMi sau în alte scopuri;
r) coordoneazN, îndrumO Pi controleazQ activitatea de
asigurare pentru accidente de muncR Si boli profesionale Ti, cu
precUdere, activitatea preventivV desfWXuratY de personalul
propriu sau de asociaZiile profesionale de asigurare;
s) emite, respinge sau retrage autoriza[ia de func\ionare
pentru asocia]iile profesionale de asigurare, în condi^iile
legii;
_) îndrum` ai controleazb modul de acordare a drepturilor de
asigurare ca urmare a accidentelor de muncc di bolilor
profesionale ei, dupf caz, poate constata cazurile asigurate gi
stabili drepturile de asigurare;
t) aplich sanciiuni, potrivit legii, angajatorilor care nu
îji duc la îndeplinire sarcinile privind asigurarea pentru
accidente de munck li boli profesionale, prin personalul
abilitat în acest scop de CNPP;
m) organizeazn activitatea privind stabilirea oi plata
contribupiilor pentru fondurile de pensii obligatorii

administrate privat pentru asiguraii afla i 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 c tre casele teritoriale de pensii;
v) îndrum
i controleaz activitatea privind acordarea
compensa iilor pentru atingerea integritii persoanelor care au
suferit accidente de munc sau îmbolnviri profesionale,
despgubiri în caz de deces i rambursri de cheltuieli.
II. În domeniul financiar:
a) înainteaz anual Ministerului Muncii, Familiei i
Proteciei Sociale propunerile pentru elaborarea proiectului
legii bugetului asigurrilor sociale de stat;
b) furnizeaz datele necesare pentru fundamentarea i
elaborarea bugetului asigurrilor sociale de stat;
c) repartizeaz caselor teritoriale de pensii, pe trimestre,
bugetul asigurrilor sociale de stat, potrivit legii;
d) constituie fondul de rezerv i asigur utilizarea
acestuia, conform legii;
e) organizeaz! activitatea de colectare "i virare a
contribu#iilor de asigur$ri sociale pentru asigura%ii
individuali &i a altor venituri, potrivit legii;
f) monitorizeaz' 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 /i
virarea contribu0iilor de asigur1ri sociale de s2n3tate 4i a
impozitului asupra pensiilor pentru beneficiarii sistemului
public de pensii afla5i în eviden6a caselor teritoriale de
pensii, în condi7iile legii;
h) asigur8 plata pensiilor 9i a celorlalte drepturi de
asigur:ri sociale care, potrivit legii, se finan;eaz< din
bugetul asigur=rilor sociale de stat >i care se achit? prin
intermediul caselor teritoriale de pensii;
i) asigur@ plata unor drepturi finanAate de la bugetul de
stat, pentru care Ministerul Muncii, Familiei Bi ProtecCiei
Sociale este ordonator principal de credite, CNPP exercitând
funcDia de ordonator secundar de credite;
j) încheie convenEii cu Compania NaFionalG "PoHta RomânI" S.A. Ji cu bKnci pentru stabilirea condiLiilor efective de platM
a pensiilor Ni a drepturilor prevOzute de legile cu caracter
special, prin mandat poPtal Qi, respectiv, în cont curent sau în
cont de card, în funcRie de opSiunile beneficiarilor sistemului
public de pensii aflaTi în evidenUa caselor teritoriale de

pensii, precum i convenii cu alte institu ii/organisme, în
vederea aplicrii actelor normative incidente competenei sale;
k) stabilete, prin convenie încheiat cu Ministerul
Finanelor Publice - Direc ia General Trezorerie i
Contabilitate Public , nivelul dobânzilor pentru
disponibilit ile bneti ale asigurrilor sociale de stat;
l) întocmete documentaia i vireaz lunar, pân cel târziu
în data de 20 a lunii urmtoare celei în care pltitorii au
depus declaraia nominal de asigurare, de la bugetul
asigurrilor sociale de stat ctre fiecare fond de pensii
obligatorii administrat privat, suma reprezentând contribuiile
individuale datorate, potrivit legii, în baza datelor din
registrul participanilor i din eviden a na!ional" a
veniturilor asigurate în sistemul public de pensii;
m) finan#eaz$ 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 munc+ ,i
bolilor profesionale;
n) asigur- eviden.a veniturilor /i a cheltuielilor de
asigurare pentru accidente de munc0 1i boli profesionale, la
nivel na2ional;
o) elaboreaz3 4i supune spre aprobare Ministerului Muncii,
Familiei 5i Protec6iei Sociale criteriile 7i metodologia care
stau la baza calculului contribu8iei de asigurare pentru
accidente de munc9 :i boli profesionale;
p) deconteaz;, în condi<iile prev=zute de lege, presta>iile
efectuate de asocia?iile profesionale de asigurare care au
calitatea de prestatori de servicii;
q) determin@ Ai revizuieBte tarifele Ci clasele de risc
pentru fiecare sector de activitate, în funcDie de riscul de
accidentare Ei îmbolnFvire profesionalG din cadrul sectorului
respectiv, Hi stabileIte cota de contribuJie datoratK
corespunzLtor activitMNilor desfOPurate în fiecare unitate;
r) asigurQ exportul în strRinState al prestaTiilor în bani,
potrivit reglementUrilor legale în domeniu.
III. În domeniul îndrumVrii Wi reprezentXrii:
a) îndrumY, coordoneazZ [i controleaz\ modul de aplicare a
dispozi]iilor legale de c^tre casele teritoriale de pensii;
b) îndrum_ `i coordoneaza metodologic activitatea caselor de
pensii sectoriale;
c) îndrumb, coordoneazc di controleaze persoanele juridice
fi fizice cgrora le revin drepturi hi obligaiii ce decurg din
reglementjrile privind sistemul public de pensii în domeniul
propriu de competenkl;

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 reglementrilor europene în domeniul
propriu de competen;
f) îndrum, coordoneaz i controleaz modul de stabilire i
achitare a prestaiilor de asigurri sociale prevzute de lege,
precum i a altor drepturi prevzute de legi speciale, care se
achit din bugetul asigurrilor sociale de stat, respectiv din
bugetul de stat de ctre casele teritoriale de pensii;
g) îndrum, coordoneaz i controleaz! activitatea de
expertiz" medical# $i recuperare a capacit%&ii de munc' în
domeniul propriu de activitate;
h) îndrum(, coordoneaz) *i controleaz+ activitatea caselor
teritoriale de pensii în ceea ce prive,te colectarea
contribu-iilor de asigur.ri sociale datorate de asigura/ii
individuali, precum 0i activitatea de executare silit1, potrivit
legii;
i) îndrum2, coordoneaz3 4i controleaz5 casele teritoriale de
pensii în ceea ce prive6te activitatea de comunicare 7i rela8ii
cu publicul, precum 9i modul de asigurare a accesului la
informa:iile de interes public;
j) asigur; reprezentarea în fa<a instan=elor judec>tore?ti
în litigiile în care este parte ca urmare a aplic@rii
dispoziAiilor legale specifice domeniului de activitate;
k) propune, îndrumB, coordoneazC Di verificE modul de
aplicare a dispoziFiilor legale cu privire la pregGtirea Hi
formarea profesionalI a personalului din cadrul caselor
teritoriale de pensii;
l) asigurJ personalul de specialitate din cadrul tuturor
categoriilor de personal care îKi desfLMoarN activitatea atât la
nivel central, cât Oi teritorial, pentru susPinerea, în calitate
de lectori, a programelor de iniQiere, specializare, instruire
Ri perfecSionare profesionalT organizate de Centrul NaUional de
Formare ProfesionalV a Personalului în Domeniul Pensiilor
Publice;
m) asigurW reprezentarea în relaXiile cu instituYiile Zi
organismele interna[ionale, precum \i cu institu]iile 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, certific rii i raport rii:
a) asigur eviden a 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 evidena la nivel naional a drepturilor i
obligaiilor de asigurri sociale achitate prin intermediul
caselor teritoriale de pensii pe baza codului numeric personal;
d) ine evidena pentru persoanele care nu dein, 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 %i alte drepturi de asigur&ri
sociale, precum 'i baza de date privind participan(ii la
fondurile de pensii obligatorii administrate privat )i asigur*
caracterul confiden+ial al acestora;
g) asigur, gestionarea bazelor de date privind plata
pensiilor din sistemul public, a indemniza-iilor .i a altor
drepturi prev/zute de legi speciale, care se stabilesc 0i se
achit1 prin intermediul caselor teritoriale de pensii;
h) asigur2 emiterea documentelor pentru plata pensiilor din
sistemul public, a indemniza3iilor 4i a altor drepturi prev5zute
de legi speciale, care se stabilesc 6i se achit7 prin
intermediul caselor teritoriale de pensii;
i) î8i coreleaz9 bazele de date proprii cu bazele de date
ale Agen:iei Na;ionale de Administrare Fiscal< (ANAF) =i ale
caselor de pensii sectoriale pentru realizarea unei eviden>e
corecte ?i unitare a drepturilor @i obligaAiilor participanBilor
la sistemul public de pensii, precum Ci la sistemul fondurilor
de pensii administrate privat;
j) acordD caselor de pensii sectoriale Ei ANAF, în mod
gratuit Fi pe bazG de reciprocitate, accesul la informaHiile
referitoare la declararea Ii plata contribuJiilor de asigurKri
sociale din bazele de date pe care le are în administrare;

k) preia de la ANAF informaiile transmise anual, dup
depunerea declara iilor fiscale, privind veniturile realizate de
persoanele fizice, altele decât cele care realizeaz venituri
din salarii sau asimilate acestora;
l) certific legislaia naional aplicabil, în situa ia
lucr torilor migran i, conform regulamentelor europene în
vigoare în domeniul coordon rii 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 asigurrilor
sociale de stat;
n) public anual raportul de activitate;
o) rspunde sesizrilor adresate direct sau transmise de
ctre Administraia Prezidenial, Parlament, Guvern, Avocatul
Poporului, precum i de alte instituii, persoane fizice i
juridice;
p) asigur, potrivit legii, schimbul de informaii 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 neconcordan#e ale datelor cuprinse în
fi$ele de declarare a bolilor profesionale (BP2), solicit%
institu&iilor competente clarificarea acestora 'i modificarea,
în consecin(), a înregistr*rilor.
V. În domeniul prevenirii accidentelor de munc+ ,i al
bolilor profesionale:
a) coordoneaz-, îndrum. /i controleaz0 activitatea de
prevenire desf12urat3 la nivelul caselor teritoriale de pensii
4i stabile5te priorit67ile de prevenire pentru activitatea sa;
b) verific8 modalitatea de completare a formularului pentru
înregistrarea accidentului de munc9 (FIAM) :i, în caz de
neconcordan;e, solicit< institu=iilor modificarea acestora;
c) realizeaz> obiectivele de prevenire, prin servicii
proprii, cu personal specializat sau persoane fizice/juridice
abilitate conform legii;
d) stabile?te programele anuale de prevenire @i acordA
consultanBC cu privire la organizarea Di la mEsurile necesare
pentru îndeplinirea acestora;
e) acordF consiliere în domeniul securitGHii Ii sJnKtLMii în
muncN, în funcOie de situaPiile specifice domeniului de
activitate, în scopul îmbunQtRSirii activitTUii de prevenire a
accidentelor de muncV Wi a bolilor profesionale, în mod direct
sau în baza unor contracte încheiate în condiXiile legii;

f) efectueaz analize i evalu ri de riscuri pentru probleme
de interes naional, elaboreaz studii, analize i asigur
documentaia 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 instruciunilor 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
activitii de prevenire;
j) propune ordonatorului de credite, în funcie de
identificarea unor prioriti la nivel naional, finanarea de
proiecte sau programe de cercetare pentru fundamentarea
tiinific a m surilor de prevenire necesare;
k) coordoneaz!, îndrum" #i controleaz$ activitatea privind
aplicarea regulamentelor referitoare la regimul de securitate
social% a lucr&torilor migran'i pentru domeniul accidentelor de
munc( )i bolilor profesionale;
l) particip* la activitatea desf+,urat- de Comisia de
abilitare a serviciilor externe de prevenire .i protec/ie 0i de
avizare a documenta1iilor cu caracter tehnic de informare 2i
instruire în domeniul securit34ii 5i s6n7t89ii în munc:.
VI. În domeniul reabilit;rii medicale, recuper<rii
capacit=>ii de munc? @i reconversiei profesionale a persoanelor
care au suferit accidente de muncA sau boli profesionale:
a) coordoneazB Ci controleazD activitatea de recuperare
funcEionalF, protejare, reorientare Gi reconversie, în vederea
reintegrHrii profesionale pentru cei care au suferit accidente
de muncI Ji boli profesionale;
b) coordoneazK Li controleazM activitatea desfNOuratP de
casele teritoriale de pensii în domeniul acordQrii prestaRiilor
Si serviciilor pentru reabilitare medicalT;
c) coordoneazU Vi îndrumW activitatea caselor teritoriale de
pensii legatX de derularea contractelor încheiate cu spitalele;
d) coordoneazY Zi organizeaz[ activitatea privind decontarea
presta\iilor în natur] pentru lucr^torii migran_i care au
suferit accidente de munc` ai boli profesionale;
e) coordoneazb ci organizeazd activitatea privind eliberarea
documentelor portabile stabilite de regulamentele de securitate
sociale pentru domeniul accidente de muncf gi boli profesionale;
f) poate încheia contracte la nivel central hi/sau
teritorial cu furnizori de servicii medicale pentru realizarea
activitijii de reabilitare medicalk.

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
contribu iilor de asigur ri sociale;
c) transmite adeverin ele de stagiu de cotizare i punctajul
realizat de asigura i în sistemul gestionat de CNPP, în vederea
stabilirii drepturilor de pensie sau recalculrii pensiei de
ctre casele de pensii sectoriale;
d) colaboreaz cu casele de pensii sectoriale în vederea
comunicrii ctre asigurai a punctajului anual i a punctajului
cumulat pentru perioadele de stagiu de cotizare realizate;
e) stabilete, împreun cu casele de pensii sectoriale,
tariful serviciului de certificare, la cererea asigurailor, a
stagiului de cotizare realizat;
f) sprijin din punct de vedere metodologic activitatea de
aplicare a acordurilor internaionale de asigurri sociale la
care România este parte, precum i a regulamentelor comunitare
în vigoare în domeniul de competen al CNPP;
g) colaboreaz cu casele de pensii sectoriale pentru
organizarea, îndrumarea i controlul activit !ii de expertiz"
medical# $i recuperare a capacit%&ii de munc', prin intermediul
Institutului Na(ional de Expertiz) Medical* +i Recuperare a
Capacit,-ii de Munc. /i al comisiilor centrale de expertiz0
medico-militar1 ale Ministerului Ap2r3rii Na4ionale,
Ministerului Administra5iei 6i Internelor 7i Serviciului Român
de Informa8ii, dup9 caz;
h) colaboreaz: cu casele de pensii sectoriale pentru
stabilirea procedurilor referitoare la efectuarea opera;iunilor
de plat< a drepturilor b=ne>ti ?i aprobarea lor prin ordine ale
conduc@torilor CNPP Ai ai caselor de pensii sectoriale;
i) colaboreazB cu casele de pensii sectoriale pentru
stabilirea Ci aprobarea anualD, prin ordin comun al
conducEtorilor CNPP Fi ai caselor de pensii sectoriale, a
criteriilor pe baza cGrora se acordH bilete pentru tratament
balnear, precum Ii a nivelului contribuJiei bKneLti individuale
a asiguraMilor Ni a pensionarilor.
VIII. În privinOa Comisiei centrale de contestaPii:
a) asigurQ primirea Ri înregistrarea contestaSiilor
înaintate Comisiei centrale de contestaTii de casele teritoriale
de pensii;
b) asigurU analiza contestaViilor Wi a documentelor
înaintate Comisiei centrale de contestaXii de casele teritoriale

de pensii, precum i verificarea deciziilor de pensie
contestate;
c) asigur întocmirea documentaiei tehnice, necesar
examinrii i soluionrii contestaiilor de c tre Comisia
central de contesta ii;
d) asigur secretariatul Comisiei centrale de contesta ii;
e) asigur comunicarea în termen a hotrârilor Comisiei
centrale de contestaii prilor interesate i restituirea
dosarelor de pensie caselor teritoriale de pensii;
f) analizeaz cauzele care conduc la aplicarea eronat i
neunitar a legislaiei referitoare la pensiile publice de ctre
casele teritoriale de pensii;
g) formuleaz i înainteaz preedintelui CNPP propuneri
privind aplicarea corect i unitar a legisla!iei referitoare
la pensiile publice de c"tre casele teritoriale de pensii.

1.

CAP. III
Structura organizatoric# $i organele de conducere
ART. 8
(1) CNPP are structura organizatoric% prev&zut' în anexa nr.

(2) CNPP func(ioneaz) 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 0i casele
teritoriale de pensii num1rul maxim de posturi se va stabili
prin ordin al pre2edintelui CNPP.
(la 13-02-2018 Alineatul (2) din Articolul 8 , Capitolul III a
fost modificat de Punctul 1, Articolul I din HOT3RÂREA nr. 44
din 8 februarie 2018, publicat4 în MONITORUL OFICIAL nr. 138 din
13 februarie 2018)
(3) În cadrul structurii organizatorice, prin ordin al
pre5edintelui CNPP, se pot constitui servicii, birouri 6i
compartimente.
ART. 9
(1) Conducerea CNPP este asigurat7 de pre8edinte 9i de
consiliul de administra:ie.
(2) Conducerea executiv; a CNPP este asigurat< de
pre=edinte, care este numit prin decizie a primului-ministru,
potrivit legii.
(3) Ministrul muncii, familiei >i protec?iei sociale poate
delega, conform legisla@iei în domeniul finanAelor publice,
preBedintelui CNPP atribuCiile prevDzute de dispoziEiile legale

în vigoare pentru ordonatorul principal de credite al bugetului
asigurrilor sociale de stat.
(4) În exercitarea atribuiilor sale, precum i pentru
realizarea hot rârilor 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 instruc iuni.
(5) Ordinele i deciziile cu caracter normativ ale
pre edintelui CNPP se public în Monitorul Oficial al României,
Partea I.
(6) În subordinea preedintelui îi desfoar activitatea
secretariatul general al CNPP, condus de un secretar general.
(7) Secretarul general este înalt funcionar public, numit
în condiiile legii.
(8) Secretarul general coordoneaz funcionarea
compartimentelor aflate în subordinea sa i asigur legtura
operativ dintre preedinte i conductorii acestor
compartimente.
(9) Secretarul general este înlocuitorul de drept al
preedintelui CNPP, în cazul în care acesta este în
imposibilitatea de a- i exercita atribu!iile.
(10) În subordinea pre"edintelui CNPP se organizeaz#, la
nivel de direc$ie general%, activitatea de asigurare pentru
accidente de munc& 'i boli profesionale.
(11) Activitatea de asigurare pentru accidente de munc( )i
boli profesionale este condus* de pre+edintele CNPP ,i de un
consiliu tripartit.
(12) Conducerea executiv- a activit./ii de asigurare pentru
accidente de munc0 1i boli profesionale este asigurat2 de un
director general, func3ionar public de conducere, numit, în
condi4iile legii, de c5tre pre6edintele CNPP.
ART. 10
(1) Pre7edintele consiliului de administra8ie 9i al
consiliului tripartit este pre:edintele CNPP.
(2) Consiliul de administra;ie este alc<tuit, potrivit
legii, din 23 de persoane, dintre care un pre=edinte >i 22 de
membri.
(3) Mandatul membrilor consiliului de administra?ie este de
4 ani.
(4) Membrii consiliului de administra@ie sunt reprezentanAi
ai Guvernului, ai caselor de pensii sectoriale, patronatelor,
sindicatelor Bi pensionarilor, dupC cum urmeazD:
a) 5 reprezentanEi ai Guvernului, desemnaFi de ministrul
muncii, familiei Gi protecHiei sociale;
b) 3 reprezentanIi ai caselor de pensii sectoriale,
desemnaJi de conducKtorii instituLiilor publice prevMzute la

art. 132 alin. (1) din Legea nr. 263/2010 privind sistemul
unitar de pensii publice, cu modificrile i complet rile
ulterioare;
c) 5 reprezentani ai patronatelor, desemnai de
organizaiile patronale reprezentative la nivel naional;
d) 5 reprezentani ai sindicatelor, desemnai de
organiza iile sindicale reprezentative la nivel na ional;
e) 4 reprezentan i ai pensionarilor, desemna i de
organiza iile 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
Finanelor Publice;
c) 3 reprezentani ai salariailor, desemnai, prin consens,
de confederaiile sindicale reprezentative la nivel naional;
d) 3 reprezentani ai patronatelor, desemnai, prin consens,
de confederaiile patronale reprezentative la nivel naional.
(6) Membrii consiliului de administraie i ai consiliului
tripartit pot fi revocai numai de ctre cei care i-au numit,
respectiv desemnat.
(7) Membrii revoca i, deceda!i sau cei care î"i prezint#
demisia vor fi înlocui$i în termen de cel mult 3 luni.
(8) Mandatul noilor membri expir% la data la care ar fi
încetat mandatul predecesorilor lor.
ART. 11
(1) Consiliul de administra&ie 'i consiliul tripartit se
întrunesc o dat( pe lun) sau ori de câte ori este necesar *i
adopt+ hot,râri valabile în prezen-a a cel pu.in 15, respectiv 6
membri, cu votul majorit/0ii membrilor prezen1i 2i cu condi3ia
ca fiecare parte, Guvern, patronat 4i asigura5i, s6 fie
reprezentat7.
(2) Consiliul de administra8ie 9i consiliul tripartit se
convoac: de c;tre pre<edintele CNPP. Convocarea se poate face =i
la solicitarea a cel pu>in unei treimi din num?rul membrilor
consiliului de administra@ie, respectiv al consiliului
tripartit.
(3) La AedinBele consiliului de administraCie sau ale
consiliului tripartit pot fi invitaDi Ei alFi specialiGti, fHrI
drept de vot.
(4) Convocarea consiliului de administraJie Ki a consiliului
tripartit se face cu cel puLin 5 zile înainte de data stabilitM,

când se aduce la cunotina membrilor ordinea de zi a
întrunirii.
(5) La fiecare întrunire se întocme te 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
Pre edintele CNPP are urm toarele atribu ii:
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 administraie i consiliul
tripartit i conduce edinele acestora;
c) dispune controlul tuturor activitilor din cadrul CNPP
i al caselor teritoriale de pensii;
d) aprob normele i programele de aciune care, potrivit
legii, sunt de competena CNPP;
e) reprezint CNPP în relaiile cu ter ii;
f) asigur! promovarea imaginii CNPP;
g) rezolv" conflictele de competen#$ ap%rute în cadrul CNPP;
h) aprob& înfiin'area caselor locale de pensii;
i) aprob( modul de organizare )i func*ionare, precum +i
atribu,iile -i componen.a consiliilor tripartite consultative;
j) asigur/ aplicarea acordurilor interna0ionale de asigur1ri
sociale la care România este parte, precum 2i a reglement3rilor
comunitare 4i asigur5 dezvoltarea cooper6rii cu institu7ii
similare din alte 89ri, în limita competen:elor prev;zute de
lege;
k) aprob< Regulamentul intern =i statul de func>ii ale CNPP,
regulamentul-cadru intern ?i normativele de personal pentru
casele teritoriale de pensii @i unitABile subordonate, în
condiCiile legii;
l) numeDte Ei elibereazF din funcGie, prin ordin, în
condiHiile legii, personalul din aparatul propriu al CNPP,
directorii executivi Ii directorii executivi adjuncJi ai caselor
teritoriale de pensii, precum Ki directorii executivi adjuncLi
ai caselor locale de pensii din cadrul Casei de Pensii a
Municipiului BucureMti;
m) numeNte Oi elibereazP din funcQie, prin ordin, directorul
general, directorul medical, directorul de cercetare-dezvoltare
Ri directorul economic ai INEMRCM, precum Si conducerea
Centrului NaTional de Formare ProfesionalU a Personalului din
Domeniul Pensiilor Publice;
n) aprobV criteriile privind evidenWa, pXstrarea Yi
arhivarea documentelor specifice activitZ[ii CNPP, caselor

teritoriale de pensii i unit ilor subordonate, precum i
msurile de asigurare a securitii bazei de date, privind
asiguraii sistemului public de pensii i asigur ri sociale, în
condi iile legii;
o) hot r te cu privire la donaii sau la bunuri dobândite
din alte surse, în condiiile legii;
p) aprob, prin ordin, procedurile referitoare la efectuarea
de ctre casele teritoriale de pensii a operaiunilor de plat a
pensiilor i a altor drepturi sociale care se finaneaz din
bugetul asigurrilor sociale de stat, respectiv din bugetul de
stat prin bugetul Ministerului Muncii, Familiei i Proteciei
Sociale;
q) aprob anual, prin ordin comun al preedintelui CNPP i
al conductorilor caselor de pensii sectoriale, criteriile pe
baza crora se acord bilete pentru tratament balnear, precum i
nivelul contribu!iei b"ne#ti individuale a asigura$ilor %i a
pensionarilor;
r) asigur& recrutarea speciali'tilor (i logistica necesar)
bunei desf*+ur,ri a activit-.ii Comisiei centrale de
contesta/ii;
s) aprob0, prin decizie, procedurile standard dup1 care se
desf23oar4 opera5iunile specifice în cadrul caselor teritoriale
de pensii;
6) exercit7 orice alte atribu8ii care îi revin potrivit
legii.
ART. 13
Atribu9iile consiliului de administra:ie al CNPP sunt
urm;toarele:
a) elaboreaz< =i aprob> regulamentul propriu de organizare
?i func@ionare;
b) aprobA structura organizatoricB-cadru a caselor
teritoriale de pensii;
c) aprobC propunerile privind modalitDEile de pregFtire Gi
perfecHionare profesionalI a personalului din cadrul CNPP Ji din
structurile sale teritoriale, în domeniul specific de
activitate;
d) aprobK proiectul programului de investiLii pentru CNPP Mi
casele teritoriale de pensii;
e) avizeazN datele necesare pentru fundamentarea Oi
elaborarea bugetului asigurPrilor sociale de stat;
f) avizeazQ propunerea privind Statutul CNPP Ri propunerile
de modificare a Statutului CNPP, care se transmit Ministerului
Muncii, Familiei Si ProtecTiei Sociale, în vederea aprobUrii
prin hotVrâre a Guvernului;
g) avizeazW Regulamentul intern al CNPP;

h) avizeaz Regulamentul-cadru intern al caselor teritoriale
de pensii i unit ilor 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 desf oar
operaiunile specifice în cadrul caselor teritoriale de pensii;
m) avizeaz procedurile referitoare la efectuarea, de ctre
casele teritoriale de pensii, a plii pensiilor i altor
drepturi sociale care se finaneaz de la bugetul asigurrilor
sociale de stat, respectiv de la bugetul de stat prin bugetul
Ministerului Muncii, Familiei i Proteciei Sociale;
n) avizeaz încheierea de convenii cu trezoreria statului
sau cu bnci, pentru stabilirea nivelului dobânzilor la
disponibilitile b ne!ti, în condi"iile legii;
o) analizeaz# derularea contractelor cu finan$are extern%,
încheiate de CNPP în beneficiul sistemului public de pensii, &i
alte drepturi de asigur'ri sociale, potrivit legii;
p) analizeaz( rapoartele semestriale întocmite de conducerea
executiv) a CNPP privind modul de îndeplinire a atribu*iilor
stabilite;
q) analizeaz+ ,i avizeaz- raportul anual de activitate;
r) analizeaz. contul de execu/ie a bugetului asigur0rilor
sociale de stat;
s) propune pre1edintelui CNPP elaborarea de studii 2i
analize în domeniul sistemului public de pensii.
ART. 14
Atribu3iile consiliului tripartit al CNPP sunt urm4toarele:
a) elaboreaz5 6i aprob7 regulamentul propriu de organizare
8i func9ionare;
b) analizeaz: ;i avizeaz< propunerile de acte normative din
domeniul asigur=rii pentru accidente de munc> ?i boli
profesionale;
c) analizeaz@ Ai avizeazB raportul anual de activitate;
d) analizeazC rapoartele semestriale întocmite de conducerea
executivD a CNPP în domeniul asigurErii pentru accidente de
muncF Gi boli profesionale;
e) analizeazH derularea programelor cu finanIare externJ
încheiate în beneficiul sistemului de asigurare pentru accidente
de muncK Li boli profesionale;
f) aprobM propunerile privind modalitNOile de pregPtire Qi
perfecRionare profesionalS a personalului din domeniul
asigurTrii pentru accidente de muncU Vi boli profesionale;

g) avizeaz major rile 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
Pre edintele CNPP, în calitatea sa de pre edinte al
consiliului de administra ie i al consiliului tripartit, poate
delega atribuii de reprezentare oricrui membru al acestora pe
perioad determinat, în condiiile stabilite prin regulamentele
de organizare i funcionare ale acestor consilii.
CAP. IV
Structura organizatoric, organele de conducere i
atribuiile caselor teritoriale de pensii
ART. 16
(1) Structura-cadru de organizare a caselor teritoriale de
pensii se aprob de consiliul de administraie al CNPP. Prin
ordin al preedintelui 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 munc i boli
profesionale, se constituie consilii tripartite consultative.
ART. 17
(1) Conducerea caselor teritoriale de pensii este asigurat
de directorul executiv, care exercit o func ie public! de
conducere.
(2) Directorul executiv este ordonator ter"iar de credite.
(3) În exercitarea atribu#iilor sale, directorul executiv
emite decizii administrative.
(4) Directorul executiv nume$te %i 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 ,i controlul
activit-.ii /i pentru casele locale de pensii.
ART. 18
Casele teritoriale de pensii au, în principal, urm0toarele
atribu1ii:
a) asigur2 eviden3a la nivel teritorial a contribuabililor
la sistemul public de pensii 4i furnizeaz5 CNPP informa6iile
necesare gestion7rii acestora la nivel na8ional;

b) asigur evidena drepturilor i obliga iilor de asigurri
sociale la nivel teritorial, pe baza codului numeric personal
sau a codului intern, dup caz, i furnizeaz CNPP informaiile
necesare gestion rii acestora la nivel na ional; 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) urmresc încasarea veniturilor bugetului asigurrilor
sociale de stat pentru asiguraii individuali;
g) realizeaz activitatea privind executarea creanelor
bugetare, potrivit dispoziiilor legale în vigoare;
h) colecteaz i vireaz contribuiile de asigurri sociale
pentru asiguraii individuali, potrivit legii, fiind abilitate
s duc la îndeplinire m!surile asigur"torii #i s$ efectueze
procedura de executare silit%, prin organele proprii;
i) re&in 'i vireaz( )i alte tipuri de contribu*ii, potrivit
dispozi+iilor legale în vigoare;
j) numesc conducerea ,i asigur- îndrumarea .i controlul
activit/0ii caselor locale de pensii;
k) iau m1suri, în condi2iile legii, pentru dezvoltarea 3i
administrarea eficient4 a patrimoniului sistemului public de
pensii încredin5at, precum 6i pentru asigurarea integrit78ii
acestuia;
l) stabilesc 9i pl:tesc indemniza;ii <i alte drepturi
prev=zute în legi speciale, finan>ate de la bugetul de stat, în
condi?iile legii;
m) emit decizii de recuperare a drepturilor b@neAti încasate
necuvenit Bi urmCresc recuperarea acestora, în condiDiile legii;
n) coordoneazE Fi controleazG din punct de vedere
administrativ activitatea de expertizH medicalI Ji recuperare a
capacitKLii de muncM;
o) asigurN execuOia bugetarP în plan teritorial Qi
organizeazR contabilitatea acesteia;
p) întocmesc Si înainteazT CNPP, potrivit legislaUiei în
vigoare, contul de execuVie al bugetului asigurWrilor sociale de
stat în plan teritorial, precum Xi al bugetului de stat pentru
indicatorii care i-au fost repartizaYi;
q) asigurZ datele necesare pentru întocmirea eviden[ei
participan\ilor la fondurile de pensii obligatorii administrate
privat;

r) îndeplinesc obligaiile care le revin în aplicarea
prevederilor acordurilor interna ionale de asigurri sociale la
care România este parte, precum i a reglementrilor comunitare
în domeniul propriu de competen i asigur plata în
str in tate a presta iilor în bani, potrivit prevederilor legale
în vigoare;
s) distribuie persoanelor îndrept ite biletele de tratament
balnear i de odihn, în limita locurilor repartizate;
) înregistreaz i soluioneaz cereri, sesizri i
reclamaii, potrivit competenelor legale;
t) controleaz modul în care angajatorii, precum i
instituiile care efectueaz plata drepturilor de asigurri
sociale de omaj respect dispozi iile legale privind întocmirea
!i depunerea declara"iei nominale de asigurare #i a obliga$iilor
de plat%, precum &i respectarea termenelor de depunere;
') asigur( reprezentarea în fa)a instan*elor 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) asigur0 întocmirea documenta1iei necesare 2i
reprezentarea în fa3a instan4elor judec5tore6ti, inclusiv în
litigiile privind hot7rârile Comisiei centrale de contesta8ii
care au ca obiect deciziile de pensie pe care le-au emis;
v) asigur9 punerea în executare a hot:rârilor instan;elor de
judecat<, pronun=ate inclusiv în litigiile care au avut ca
obiect contestarea hot>rârilor Comisiei centrale de contesta?ii;
w) asigur@ desfABurarea activitCDii de pregEtire Fi
perfecGionare profesionalH a personalului propriu, în
conformitate cu planul de formare profesionalI al CNPP;
x) asigurJ comunicarea cu asiguraKii, contribuabilii Li
beneficiarii sistemului public de pensii, inclusiv cu persoanele
care fac obiectul instrumentelor juridice cu caracter
internaMional la care România este parte, al legilor cu caracter
reparatoriu, cu reprezentanNii altor autoritOPi sau instituQii,
precum Ri cu reprezentanSii mass-media;
y) asigurT confidenUialitatea Vi securitatea bazelor de date
proprii, întreWinerea Xi protecYia sistemelor automate de calcul
Zi eviden[\;
z) stabilesc ]i pl^tesc drepturile conform legii pentru
beneficiarii sistemului de asigurare pentru accidente de munc_
`i boli profesionale ai acordb prestaciile aferente conform
prevederilor legale;
aa) asigurd decontarea cheltuielilor cu reabilitarea
medicale fi reconversia profesionalg hi încheie contracte cu
furnizorii de servicii medicale conform prevederilor legale;

bb) asigur desf urarea 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 atribu ii 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
carburani pentru CNPP i instituiile subordonate sunt
prevzute 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 HOTRÂREA 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 carburani pentru Casa Naional de Pensii Publice
i instituiile subordonate
*T*
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