
Modificări aduse venitului lunar asigurat 

  
  
  

  
Începând cu data de 01 ianuarie 2011, în conformitate cu prevederile art. 36 

din Legea nr. 263/2010, nivelul minim al venitului lunar asigurat înscris în 
declaraţia individualǎ de asigurare sau în contractul de asigurare socialǎ este 
de 708 lei (35% din câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului 
asigurărilor sociale), iar nivelul maxim de 10.110 lei . 

Astfel, datorită acestei modificări legislative, un număr de  5202 persoane, 
din cele 5385 care au încheiate contracte de asigurare socială cu Casa Judeţeană 
de Pensii Neamţ vor trebui să se prezinte la unul din cele două sedii ale instituţiei, 
Piatra Neamţ sau Roman, în vederea încheierii unui act adiţional la contractul de 
asigurare socială în vederea majorării venitului asigurat. 

În ceea ce priveşte asiguraţii care au încheiate declaraţii de asigurare sub 
nivelul minim al venitului lunar asigurat, în număr de 3422,  aceştia vor achita 
începând cu veniturile aferente lunii ianuarie 2011, o cotă de contribuţie lunară de 
cel puţin 222 lei, aferentă venitului minim asigurat. 

Casa Judeţeană de Pensii Neamţ urmează să notifice aceste persoane în 
vederea modificărilor ce se impun. 

Dacă timp de trei luni de zile asiguraţii ce au încheiate contracte de 
asigurare nu achită contribuţia de asigurări sociale datorată venitului minim 
asigurat prevăzut de lege, contractele de asigurare vor fi reziliate. 

În cazul asiguraţilor cu declaraţii de asigurare care nu achită contribuţia 
lunară aferentă venitului minim asigurat, casa judeţeană de pensii va fi nevoită să 
înceapă procedurile de executare silită pentru recuperarea sumelor datorate. 

 Precizăm pe această cale că se pot asigura în sistemul public de pensii, pe 
bază de contract de asigurare socială avocaţii, personalul clerical şi cel asimilat 
din cadrul cultelor recunoscute prin lege, neintegrate în sistemul public, precum 
şi orice persoană care doreşte să se asigure, respectiv să-şi completeze venitul 
asigurat. 

Contractul de asigurare socială se încheie între persoana interesată sau, 
după caz, tutorele, curatorul sau mandatarul acesteia desemnat prin procură 
specială şi casa teritorială de pensii competentă, în funcţie de domiciliul sau 
reşedinţa persoanei şi produce efecte de la data înregistrării acestuia la casa 
teritorială de pensii. 

Contribuţia de asigurări sociale, în procent de 31,3%, se datorează de la 
data încheierii contractului de asigurare socială. 
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