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COMUNICAT DE PRESA

Scopul si modul de asigurare
in sistemul public de pensii

1. Conform art. 4 alin (1) din Legea nr. 19/2000 in sistemul public sunt asigurate persoanele fizice, denumite
asigurati.

Asiguratii pot fi cetateni români, cetateni ai altor state sau apatrizi, pe perioada în care au, conform legii,
domiciliul sau resedinta în România.

Asiguratii au obligatia sa plateasca contributii de asigurari sociale si au dreptul sa beneficieze de prestatii de
asigurari sociale, conform legii.

2. În sistemul public sunt asigurate obligatoriu, prin efectul legii:
2.1. persoanele care desfasoara activitati pe baza de contract individual de munca si functionarii publici;
2.2. persoanele care îsi desfasoara activitatea în functii elective sau care sunt numite în cadrul autoritatii

executive, legislative ori judecatoresti, pe durata mandatului, precum si membrii cooperatori dintr-o
organizatie a cooperatiei mestesugaresti, ale caror drepturi si obligatii sunt asimilate, în conditiile
prezentei legi, cu ale persoanelor prevazute la pct. 1;

2.3. persoanele care beneficiaza de drepturi banesti lunare, ce se suporta din bugetul asigurarilor pentru
somaj, în conditiile legii, denumite în continuare someri



2.4. persoanele care se afla în una dintre situatiile urmatoare:
a) asociat unic, asociati, comanditari sau actionari;
b) administratori sau manageri care au încheiat contract de administrare sau de management;
c) membri ai asociatiei familiale;
d) persoane autorizate sa desfasoare activitati independente;
e) persoane angajate în institutii internationale, daca nu sunt asiguratii acestora;
t) alte persoane care realizeaza venituri din activitati profesionale.

Pentru persoanele de la punctul 2.4. este este necesar sa depuna declaratie de asigurare sociala.(Anexa nr. 6
din Ordinul 340/2001)

3. Se pot asigura în sistemul public, pe baza de contract de asigurare sociala, în conditiile Legii nr. 19/2000,
atat persoanele care se regasesc în situatiile prevazute mai sus si care doresc sa îsi completeze venitul asigurat,
precum si persoanele care nu se regasesc în situatiile prezentate dar care doresc sa-si completeze stagiul de
cotizare.

Scopul asigurarii in sistemul public este ca asiguratii sa:
realizeze stagiul minim de cotizare prevazut de art. 41 din Legea nr. 19/2000.
realizeze stagiul complet de cotizare prevazut de art. 41 din Legea nr. 19/2000
completeze venitul asigurat pentru a realiza un punctaj mediu anual mai mare.

Subliniem importanta cuantumului venitului asigurat prin trei exemple privind calculul punctajului mediu
anual realizat conform Legii nr. 19/2000pentru o perioada de 12 luni de asigurare:

A) Venitul lunar asigurat = 400 lei; Contributia de achitat lunar este de 125 lei

Numarul de puncte realizat în fiecare luna se calculeaza prin raportarea 400/1930. = 0.20725
venitului lunar asigurat la salariul mediu brut lunar din luna respectiva.
Total puncte realizate in 12 luni 0,20725 x 12= 2,48700



Prin impartirea numarului total de puncte la numarul de ani corespunzatori stagiului complet de cotizare rezulta
punctajul mediu anual realizat de asigurat, conform art. 77 din Legea nr. 19/2000.
Cuantumul pensiei se determina prin înmultirea punctajului mediu anual realizat de asigurat în perioada de cotizare
cu valoarea unui punct de pensie.

* Pentru exemplificare am utilizat doar ultimul salariu mediu brut lunat comunicat de Institutul National de
Statistica si Studii Economice

B) Venitul lunar asigurat = 1500 lei Contributia achitata lunar este de 470 lei

Prin impartirea numarului total de puncte la numarul de ani corespunzatori stagiului complet de cotizare rezulta
punctajul mediu anual realizat de asigurat, conform art. 77 din Legea nr. 19/2000.
Cuantumul pensiei se determina prin înmultirea punctajului mediu anual realizat de asigurat în perioada de cotizare
cu valoarea unui punct de pensie.
* Pentru exemplificare am utilizat doar ultimul salariu mediu brut lunat comunicat de Institutul National de
Statistica si Studii Economice

C) Venitullunar asigurat = 2000 lei Contributia achitata lunar este de 626 lei

Numarul de puncte realizat în fiecare luna se calculeaza prin raportarea 1500/1930 = 0,77720
venitului lunar asigurat la salariul mediu brut lunar din luna respectiva.
Total puncte realizate in 12 luni 0,77720 x 12 = 9,32640

Numarul de puncte realizat în fiecare luna se calculeaza prin raportarea 2000/1930*= 1.03627
venitului lunar asigurat la salariul mediu brut lunar din luna respectiva.
Total puncte realizate in 12 luni 1.03627 x 12= 12.43524



Prin impartirea numarului total de puncte la numarul de ani corespunzatori stagiului complet de cotizare rezulta
punctajul mediu anual realizat de asigurat, conform art. 77 din Legea nr. 19/2000.
Cuantumul pensiei se determina prin înmultirea punctajului mediu anual realizat de asigurat în perioada de cotizare
cu valoarea unui punct de pensie.

* Pentru exemplificare am utilizat doar ultimul salariu mediu brut lunat comunicat de Institutul National de
Statistica si Studii Economice

4. Contractul de asigurare sociala se încheie între persoana interesata sau, dupa caz, mandatarul acesteia
desemnat prin procura speciala si casa teritoriala de pensii din raza de domiciliu sau resedinta a persoanei
interesate.

Contractul de asigurare sociala se încheie în forma scrisa si produce efecte de la data înregistrarii acestuia la
casa teritoriala de pensii.

Venitul asigurat înscris în declaratia sau contractul de asigurare sociala poate fi modificat prin depunerea
unei comunicari de modificare a declaratiei de asigurare sau, dupa caz, prin încheierea unui act aditional la
contractul de asigurare sociala.

Declaratia si contractul de asigurare sociala constituie titluri de creanta si devin titluri executorii la data la
care creanta bugetara este scadenta conform legii.

5. Actele necesare incheierii contractului de asigurare sociala:

a) Contractul de asigurare sociala (anexa 3 din Ordinul 340/2001 -2 exemplare)
b) copie BI sau CI
c) dosar de incopciat
d) carnet de munca



Contributia de asigurari sociale se plateste pana la sfarsitullunii pentru luna in curs, in caz contrar calculandu-
se majorari pentru fiecare zi calendaristica de intarziere, pana la data platii inclusiv.

Contractul de asigurare sociala si declaratia de asigurare sociala se incheie la sediul Casei Judeteane de Pensii
lalomita.
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