
Informaţie de Presă 

   
Conform Normelor de aplicare a prevederilor art. III din Ordonanţa de 

Urgenţă a Guvernului nr. 58/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 
571/2003 privind Codul fiscal (anexa 2 din HG nr. 791/2010), până  la data de 
25 august 2010, persoanele care au realizat venituri de natură profesională în 
luna iulie 2010, trebuie să depună la casa teritorială de pensii, din raza de 
domiciliu sau de reşedinţă, declaraţie de asigurare. 

“Trebuie să depună obligatoriu aceste declaraţii şi să achite 
contribuţiile individuale de asigurări sociale, persoanele care realizează 

exclusiv venituri de natură profesională cu caracter repetitiv (lunar, 
trimestrial sau semestrial) sau ocazional cât şi persoanele care, pe lângă 

veniturile de natură salarială, realizează şi venituri de natură profesională 
cu caracter repetitiv (lunar, trimestrial sau semestrial). 

Baza de calcul a contribuţiei individuale de asigurări sociale o 
constituie venitul net lunar realizat pentru venituri de natură profesională 

cu caracter repetitiv sau venitul net anual realizat pentru veniturile de 
natură profesională realizate în mod ocazional, dar în ambele situaţii, nu 

mai mult de 5 salarii medii brute pe economie. 

Salariul mediu brut pe economie este salariul utilizat la 

fundamentarea bugetului de asigurări sociale  (pentru anul 2010, salariul 

mediu brut pe economie este stabilit la 1.836 lei ) iar cota de contribuţie 
individuală de asigurări sociale este cea prevăzută de Legea nr. 12/2010, 

respectiv 10,5%.” 

  

Nu le sunt aplicabile prevederile art. III din Ordonanţa de Urgenţă a 

Guvernului nr. 58/2010: 

-                   persoanelor asigurate în alte sisteme, neintegrate sistemului 

public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, 

-                   persoanelor care au calitatea de pensionari ai sistemului public de 

pensii, cât şi 

-                   persoanelor care, pe lângă veniturile de natură salarială, 

realizează şi venituri de natură profesională dar în mod ocazional. 
  
“Dacă aceste persoane nu mai realizează venituri de natură profesională, 

acestea sunt obligate ca în termen de 3 zile lucrătoare de la data intervenirii 
acestei situaţii, să notifice casa teritorială de pensii în vederea încetării calităţii 
de asigurat. 

Nedepunerea în termen a declaraţiilor de asigurare cât şi nerespectarea 
termenului de notificare se sancţionează  cu amendă contravenţională de la 
2.500 lei la 5.000 lei. 
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