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Se pot asigura în sistemul public, în baza unui contract de asigurare 

socială, în condiţiile Legii nr. 19/2000, persoanele care nu sunt angajate, 

pesoanele care desfăsoară activitate pe teritoriul altui stat şi nu pot beneficia de 

asigurările sociale a acelui stat, precum şi persoanele care sunt angajate cu 

contract de muncă dar care doresc să îşi completeze venitul asigurat. 

Asiguraţii au obligaţia să plătească contribuţii de asigurări sociale şi 

corelativ cu plăţile efectuate, au dreptul să beneficieze de prestaţii de asigurări 

sociale, conform prezentei legi, respectiv, pensii (limită de vârstă, anticipate, 

anticipat parţiale sau de invaliditate) cât şi ajutoare  de deces. 

În luna februarie 2010 Casa Judeţeană de Pensii Neamţ avea înregistrate 

un număr de 5689 contracte de asigurare socială. 

“ Invităm toate persoanele interesate de acest tip de asigurare să se 

adreseze Casei Judeţene de Pensii Neamţ în vederea încheierii acestui contract 

facultativ. 

Baza lunară de calcul a contribuţiei individuale de asigurări sociale îl 

constituie venitul lunar asigurat, înscris în contractul de asigurări sociale, suma 

lunară ce trebuie achitată fiind în procent de 31,5 % din venitul asigurat. Actele 

necesare pentru încheierea unui contract de asigurare socială sunt copie BI sau 

CI, carnet de muncă”. – a declarat doamna Director Coordonator Maria Elena 

Bocancea. 

 În situaţia în care o persoana cu domiciliul în România pleacă să lucreze 

în străinătate pentru o perioada de timp, poate încheia înainte de plecare 

contract de asigurare cu Casa de Pensii,  putând  achita anticipat contribuţia de 

asigurări sociale până la sfârşitul anului în curs, sau împuternicind o persoană 

rămasă în ţară să achite lunar contribuţiile. 

  Contractul de asigurare socială se poate încheia la cele trei sedii ale 

instituţiei noastre de pe raza Judeţului Neamţ, şi anume: Casa Judeţeană de 

Pensii Neamţ (Piatra Neamţ,str. Calistrat Hogas nr 24), Casa Locală de Pensii 

Roman (Roman, Str. Ştefan cel Mare Nr 243), Punctul de Lucru Târgu 

Neamţ (Târgu Neamţ, Bd Ştefan cel Mare Nr 48). 
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