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Majoritatea sancţiunilor,
pentru viteză

Precizări de la Casa de Pensii Bihor

de amenzi
Contractul de asigurări sociale Sute
pe şosele
Casa Județeană de Pensii
Bihor vine cu câteva precizări referitoare la contractul
de asigurări sociale, care se
adresează persoanelor asigurate facultativ, în baza Contractului de asigurare socială încheiat conform Legii
nr.263/2010 privind sistemul
unitar de pensii publice, cu
modiﬁcările și completările
ulterioare.

Printr-un comunicat de presă
transmis luni, 22 ianuarie, CJP
Bihor face următoarele precizări: începând cu 1 ianuarie
2018, contractul de asigurare
socială se poate încheia de
către orice persoană în scopul
asigurării în sistemul public de
pensii în vederea obținerii pensiei pentru limită de vârstă sau
în vederea completării venitului asigurat utilizat la calculul
acestei categorii de pensie;
contractul de asigurare socială
se încheie în forma scrisă între
persoana interesată sau, după
caz, tutorele, curatorul ori
mandatarul acesteia, desemnat
prin procură specială și casa
teritorială de pensii competentă, în funcție de domiciliul sau
reședința persoanei; contractul
de asigurare socială produce
efecte de la data înregistrării
acestuia la casa teritorială de
pensii; plata contribuției de asigurări sociale se face lunar de
către persoanele asigurate sau
în numele lor, de către orice
altă persoană, în contul casei
teritoriale de pensii care a fost
încheiat contractul de asigurare socială; plata contribuției
de asigurări sociale se poate
face și anticipat pe o perioadă de cel mult 12 luni; termenul de plată a contribuției de
asigurări sociale este până la
data de 25 a lunii următoare
celei pentru care se datorează plata; plata cu întârziere a
contribuției de asigurări sociale generează obligația de plată
a unor dobanzi și penalități de
întârziere, conform reglementărilor în materie; venitul lunar
înscris în contractul de asigurare socială poate ﬁ modiﬁcat
din inițiativa asiguratului prin
încheierea unui act adițional la
contractul de asigurare socială; venitul lunar înscris în contractul de asigurare socială se
modiﬁcă din inițiativa asiguratorului, respectiv a casei teritoriale de pensii, prin notiﬁcarea
asiguratului, ori de câte ori
venitul lunar asigurat este mai
mic decât nivelul minim pre-

Peste 320 de conducători auto care nu
au respectat legislația rutieră au fost
sancționați de poliţiştii rutieri în acţiune, la
sfârșit de săptămână. În plus, 37 de permise
de conducere au fost reținute.

văzut de lege; în cazul neplății
contribuției de asigurări sociale pentru o perioadă de șase
luni consecutive, contractul de
asigurare socială se reziliază
din inițiativa casei teritoriale
de pensii; în cazul rezilierii
contractului de asigurare socială, contribuția de asigurări
sociale achitată nu se restituie; stagiul de cotizare realizat
până la data rezilierii contractului se valoriﬁcă la stabilirea
dreptului la pensie.

Contribuţia minimă
lunară

În conformitate cu prevederile Legii nr.3/2018 a bugetului
asigurărilor sociale de stat pe
anul 2018, publicată în Monitorul Oﬁcial al României, Partea
I, nr.5/03.01.2018 și aplicarea
în anul 2018 a unor articole
din Legea nr.227/2015 privind
Codul ﬁscal, cu modiﬁcările și completările ulterioare:
pentru luna ianuarie 2018,
venitul minim lunar asigurat
înscris în contractul de asigurare socială va ﬁ de 1.403 lei,
reprezentând 35% din câștigul
salarial mediu brut, care, aferent lunii ianuarie 2018, este
de 4.007 lei (4.007x35%=1.403
lei); contribuția minimă lunară
care trebuie achitată de către
persoanele asigurate cu contract de asigurare socială pentru luna ianuarie 2018 este de
351 lei (1.403x25%); începând
cu luna februarie 2018, venitul
minim lunar asigurat înscris în
contractul de asigurare socia-

lă va ﬁ de 1.457 lei, reprezentând 35% din câștigul salarial
mediu brut, care este de 4.162
lei (4.162x35%= 1.457 lei);
contribuția minimă lunară care
trebuie achitată de către persoanele asigurate cu contract
de asigurare socială, începând
cu luna februarie 2018, este
de 364 lei (1.457x25%); cota
contribuției de asigurări sociale este de 25%, adică aceeași
cotă prevăzută de Codul ﬁscal
pentru persoanele ﬁzice care
au calitatea de angajați și/sau
pentru care există obligația
plății contribuției de asigurări
sociale.
Referitor la contractele de
asigurare socială încheiate
anterior datei de 1 ianuarie
2018, având în vedere prevederile art.6 alin (5) din Legea
nr.287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modiﬁcarile și completările ulterioare,
dispozițiile OUG nr.103/2017
se aplică doar în cazul contractelor de asigurare socială
încheiate începând cu data intrării în vigoare a acestui act
normativ (1 ianuarie 2018).
În consecință, contractele de
asigurare socială încheiate anterior datei de 1 ianuarie 2018,
și aﬂate în derulare la această
dată, își produc în continuare
(după data de 1 ianuarie 2018)
efectele conform legislației
în vigoare la data încheierii
acestora, în privința riscurilor asigurate, cât și în privința
prestațiilor de asigurări sociale la care persoanele asigurate
sunt îndreptățite în cazul pro-

ducerii riscului asigurat (pensia pentru limită de vârsta,
pensie anticipată, pensie anticipată partial, pensie de urmaș,
pensie de invaliditate, ajutor de
deces).
Potrivit comunicatului trimis de CJP Bihor, avantajele
încheierii unui contract de asigurare asigurare socială sunt:
obținerea unei pensii garantate
de sistemul unitar de pensii publice; dreptul la bilete de tratament balnear subvenționat eliberate de casele teritoriale de
pensii; acordarea altor prestații
(ajutor deces) în cazul decesului asiguratului.
Documentele care se prezintă la încheierea contractului de
asigurare socială sunt: actul de
identitate - certiﬁcarea pentru
conformitate a copiei făcânduse de către asigurător; actul de
identitate al reprezentantului,
precum şi actul care atestă calitatea acestuia, după caz. Modalităţile de plată sunt utmătoarele: la casieria casei teritoriale
de pensii, prin virament bancar (cont BAN: RO69TREZ
07622210304XXXXX;
cod
ﬁscal:13589510) sau cu mandat
poștal.
Informații suplimentare se
pot aﬂa la tel: 0259/430.728
int.115 sau 156, pe email:
mail@cjpensiibihor.ro și/sau
la sediul Casei Județene de
Pensii Bihor, compartimentul
„Evidență Contribuabili”. Programul cu publicul este: lunijoi, între orele 8.00-14.00, iar
vineri, între orele 8.00-12.00.
 R.C.

Marghita:

Femeie salvată de pompieri
O femeie în vârstă de 63 de
ani a fost salvată, duminică,
de pompierii bihoreni, după
ce a căzut în propria locuinţă
şi a rămas inconştientă.
Duminică, în jurul orei
09.05, Inspectoratul pentru Si-

tuaţii de Urgenţă “Crişana” al
judeţului Bihor a fost solicitat,
prin intermediul numărului
unic 112, să intervină pe strada
Nicolae Bălcescu din municipiul Marghita, pentru salvarea
unei femei, apelantul precizând
faptul că aceasta s-ar putea
aﬂa într-o situaţie de urgenţă.

La adresa indicată de apelant
s-au deplasat cu operativitate
pompierii militari din cadrul
Detașamentului
Marghita,
care, utilizând scara culisabilă
și accesoriile speciﬁce din dotare, au pătruns, prin fereastra
bucătăriei, în apartamentul
situat la etajul 3, găsind-o pe

proprietară căzută în dormitor,
în stare de inconștiență. Pompierii militari paramedici i-au
acordat femeii, în vârstă de 63
de ani, primul ajutor caliﬁcat,
predând-o ulterior unui echipaj al Serviciului Judeţean de
Ambulanţă. 

În perioada 19 – 21 ianuarie a.c., poliţiştii
rutieri şi de ordine publică din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Bihor au acţionat pe
şoselele bihorene, pentru prevenirea evenimentelor rutiere, pentru depistarea, identiﬁcarea
şi tragerea la răspundere a celor care încalcă
prevederile legale sau comit infracţiuni la regimul circulaţiei pe drumurile publice, precum
şi pentru menţinerea climatului de ordine şi
siguranţă publică în rândul comunităţii. Acţiunile poliţiştilor bihoreni au vizat combaterea
conducerii autovehiculelor de către persoane
aﬂate sub inﬂuenţa băuturilor alcoolice sau a
drogurilor, conducerea cu viteză excesivă şi depăşirea limitelor legale de viteză. Ca urmare a
abaterilor constatate în traﬁc la sfârșit de săptămână, au fost aplicate 326 de sancţiuni contravenţionale, cu amenzi în valoare de 151.630 lei.
Totodată, ca măsură complementară, pentru
comiterea unor fapte care atrag suspendarea
exercitării dreptului de a conduce autovehicule
pe drumurile publice, poliţiştii au reţinut 37 de
permise de conducere. De asemenea, au fost
reţinute opt certiﬁcate de înmatriculare, au fost
constatate opt infracţiuni şi 21 de tamponări.
194 de sancțiuni au fost aplicate pentru depăşirea limitelor legale de viteză, 24 de participanţi
la traﬁc au fost sancţionaţi pentru nerespectarea prevederilor legale privind portul centurii
de siguranţă, nouă pietoni au fost sancționați
pentru traversări neregulamentare, 13 sancțiuni
au fost aplicate pentru punerea în circulație a
unor autovehicule care prezentau defecțiuni
tehnice, au fost sancționați nouă căruțași, trei
sancțiuni au fost aplicate pentru conducere
sub inﬂuența alcoolului, iar 74 de sancţiuni au
fost aplicate pentru alte abateri de la regimul
circulaţiei rutiere. 

Lemne conﬁscate

Sâmbătă, pe DN 1, în Borod, polițiștii au
depistat în traﬁc un tânăr de 22 de ani, din
Bratca, în timp ce transporta cu o autoutilitară
3,26 metri cubi de lemne de foc, specia fag, fasonate la metru. În urma veriﬁcărilor efectuate
de polițiști, s-a constatat că datele menționate
în avizul de însoțire nu corespundeau din
punct de vedere cantitativ cu volumul materialului lemnos transportat efectiv, existând, de
asemenea, suspiciunea de transport repetat, în
baza aceluiași aviz. Tânărul a fost sancționat
cu amendă în valoare de 5.000 lei, iar materialul lemnos a fost conﬁscat și predat la Ocolul
Silvic Aleșd. De asemenea, luni, pe strada
Hunyadi Janos din Valea lui Mihai a fost depistat în traﬁc un bărbat din Valea lui Mihai, în
timp ce transporta cu o căruță 1,1 metri cubi de
lemne de foc, de esență salcâm, fără documente legale de proveniență și transport. Şi acesta a
fost amendat cu 5.000 lei, conform prevederilor
Legii nr.171/2010, iar materialul lemnos a fost
ridicat în vederea conﬁscării și lăsat în custodie
la Ocolul Silvic Săcueni. 

