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COMUNICAT DE PRESĂ

Având în vedere că de la data de 1 ianuarie 2011 a intrat în vigoare Legea nr. 263/2010 
privind sistemul unitar de pensii publice, modificată şi completată de OUG nr.117/2010 pentru 
modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind codul fiscal şi reglementarea unor măsuri 
financiar-fiscale vă comunicăm următoarele:

Asociaţii unici, asociaţii,  acţionarii şi comanditarii, care au fost asiguraţi obligatoriu, 
potrivit  prevederilor  Legii  nr.  19/2000  privind  sistemul  public  de  pensii  şi  alte  drepturi  de 
asigurări sociale, pe bază de declaraţie de asigurare, începând cu data de 1 ianuarie 2011 nu mai 
fac parte din categoria persoanelor asigurate obligatoriu în sistemul public de pensii.

Drept  urmare,  declaraţiile  de asigurare depuse la casele teritoriale  de  pensii  de  către 
asociaţii  unici,  asociaţii,  acţionarii  şi  comanditarii  încetează de drept la data de 1 ianuarie 
2011.

Începând cu această dată, asociaţii unici care primesc indemnizaţie lunară pentru această 
calitate,  sunt  asiguraţi  obligatoriu  în  sistemul  public  de  pensii  şi  vor  fi  înregistraţi  în 
„Declaraţia privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa  
nominală a persoanelor  asigurate” potrivit  art.  269^19 alin.  (1)  din Legea nr.  571/2003,  cu 
modificările şi completările ulterioare, începând cu veniturile aferente lunii ianuarie 2011.

Asociaţii unici care primesc dividende, asociaţii, acţionarii şi comanditarii vor putea opta 
după 1 ianuarie 2011 pentru o asigurare facultativă, pe bază de contract  de asigurare socială, 
prevăzut de Legea nr. 263/2010.
            În situaţia în care asociaţii unici, asociaţii şi comanditarii, care aveau depusă declaraţie de  
asigurare  conform  Legii  nr.  19/2000,  cu  modificările  şi  completările  ulterioare,  au  achitat 
contribuţia  de  asigurări  sociale  pentru  o  perioadă  din  anul  2011,  această  perioadă  va 
constitui, potrivit legii, stagiu de cotizare în sistemul public de pensii, contribuţia de asigurări 
sociale nefiindu-le restituită.

Program cu publicul pentru încheierea contractelor de asigurare:
- Casa Judeţeană de Pensii Sibiu: luni – vineri          între orele 8.30-  13.30
           Mezanin, ghişeul 4
- Casa Locală de Pensii Mediaş:    marţi şi joi            între orele 8.30-  13.30
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