CONTRACT
INDIVIDUAL DE
ASIGURĂRI SOCIALE

DESCRIERE
Contractul individual de asigurări sociale este un acord încheiat între o persoană fizică şi Casa Naţională de Asigurări Sociale (prescurtat
CNAS), care stipulează drepturile şi obligaţiile părţilor în domeniul asigurărilor sociale. În urma încheierii contractului persoana
dobândeşte statutul de asigurat, având obligaţia de a achita contribuţii de asigurări sociale de stat corespunzător tarifului stabilit anual
prin Legea bugetului asigurărilor sociale de stat.
Persoana care încheie contractul de asigurare socială se asigură pentru pensie minimă pentru limită de vîrstă şi la un ajutor de deces.

PAŞII NECESARI PENTRU A BENEFICIA DE SERVICIU

Prezentați-vă la oficiul Casei Teritoriale de
Asigurări Sociale (CTAS) cu buletinul de
identitate.

După ce veți fi familiarizat cu conținutul
contractului, colaboratorul CTAS va verifica
dacă aveți atribuit cod personal de asigurări
sociale (CPAS).

NOTĂ:
Dacă vă aflați peste hotarele țării sau nu vă puteți prezenta
la CTAS, contractul poate fi încheiat prin intermediul unei
alte persoane împuternicite în bază de procură autentificată
notarial și copia buletinului persoanei care vă reprezintă.

NOTĂ:
Dacă nu aveți CPAS, completați următoarele documente,
primite la oficiul CTAS: ancheta persoanei asigurate (în
baza buletinului de identitate) și certificatul MAI (forma 9).

IMPORTANT
Achitați taxa pentru contribuțiile sociale pe
contul bugetului asigurărilor sociale de stat
(primit de la oficiul CTAS) la filiala sau reprezentanța Băncii de Economii, cu prezentarea buletinului de identitate. Prezentați bonul de plată la
oficiul CTAS. Primiți o copie a contractului
individual de asigurări sociale.

În stagiul de cotizare nu se includ lunile pentru care nu s-au
plătit contribuţii sau suma contribuţiei plătite este mai mică
decît cea anuală prevăzută de Legea privind sistemul public
al asigurărilor sociale.
Persoanele neasigurate pot fi asigurate retroactiv (pînă la 5 ani
precedenţi) pe bază de contract individual încheiat cu Casa
Naţională de Asigurări Sociale, plătind contribuţii de asigurări
sociale de stat pentru fiecare an, în mărimea contribuţiei
stabilite prin Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pentru
anul curent la momentul încheierii contractului.

Acest material informativ a fost elaborat cu sprijinul financiar al Uniunii Europene,
în cadrul Proiectelor “Promovarea şi protejarea drepturilor femeilor lucrătoare migrante” și
“Sporirea abilitării economice a femeilor din localitățile de pe ambele maluri ale râului
Nistru în Republica Moldova”

