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'

asupra metodologiei de aplicare a OUG 94/2010.

1

1. OUG nr.94/2010 a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I,nr.729 din
02 noiembrie 2010 si , ca atare ,intra in vigoare la data de 2 noiembrie 2010.
2. Poate incheia contract de asigurare sociala ,in temeiul acestui act normativ ,orice
persoana ,indiferent de cetatenie ,domiciliu sau resedinta ,care indeplineste urmatoarele
conditii:
nu are calitatea de pensionar
la data incheierii contractului de asigurare sociala;
nu a avut calitatea de asigurat in sistemul public de pensii sau in alte sisteme neintegrate
acestuia, in perioada pentru care se solicita asigurarea, respectiv nu a realizat stagiul

de cotizare sau stagiul asimilat stagiului de cotizare in sistemul public de pensii;
nu a avut obligatia asigurarii in sistemul public de pensii in perioada pentru
care se solicita o astfel de asigurare.
La incheierea contractului de asigurare sociala, solicitantul , respectiv mandatarul
acestuia, va completa o declaratie,
conform unui model care se va gasi la sediul
CJP, din care sa reiasa urmatoarele:
in perioada pentru care se solicita asigurarea ,inscrisa in contractul de asigurare
sociala,nu a avut calitatea de asigurat in sistemul public sau in alte sisteme neintegrate
acestuia;
in perioada pentru care se solicita asigurarea nu avut obligatia asigurarii in sistemul
public de pensii;
la data incheierii contractului de asigurare sociala nu are calitatea de pensionar.
3.2 In situatia in care contractul de asigurare sociala se incheie de catre persoana care
urmeaza sa beneficieze de asigurare,
impreuna cu declaratia ,aceasta va prezenta
3.1

'-.,r

si actul de identitate ,in original si copie.
3.3

In situatia in care contractul de asigurare sociala se incheie de catre mandatarul
persoanei care urmeaza sa beneficieze de asigurare, impreuna cu declaratia ,acesta va

prezenta actul sau de identitate, in original
speciala autentificata in conditiile legii.
3.4

si copie, precum

si procura

Obiectul procurii îl constituie împuternicirea mandatarului de a încheia contractul de
asigurare sociala preva1aIt de OUG nr.94/2010,în numele persoanei care va beneficia de
asigurare si d~hita
aTiitributia de asigurari sociale actualizata ,datorata de persoana
asigurata. Procura va contine în mod expres, datele de identificare ale mandantului si
ale mandatarului ,respectiv cel putin: numele, prenumele , data nasterii, adresa si
CNP (acolo unde exista ).

4.1
Contractul
de asigurare
sociala
prevazut de OUG nr.94/2010 se incheie
numai pentru
perioade anterioare
( pentru cel mult 5 ani anteriori Încheierii
contractului). Cei 5 ani se pot constitui din cel mult perioada noiembrie 2005- noiembrie
2010.
'
4.2
Pentru perioadele viitoare, asigurarea voluntara se realizeaza prin incheierea
contractului de asigurare sociala in conditiile prevazute de Legea nr.19/2000 privind
sistemul public de pensii si alte drepturi de sigurari sociale, cu modificarile si completarile
ulterioare.

5.1

Încheierea
contractului de asigurare
sociala În temeiul prevederilor
nr.94/2010 poate fi solicitata numai În perioada 2 noiembrie -31 decembrie 2010.

OUG

Perioada pentru care se poate încheia asigurare În sitemul public de pensii , În
baza acestui act normativ, este de cel mult 5 ani calendaristici anteriori Încheierii contractului.

'---'

5.2
În intervalul de 5 ani calendaristici anteriori Încheierii contractului de asigurare
sociala, poate fi solicitata asigurarea pentru una sau mai multe perioade de timp, continue
sau disparate, situate În acest interval.

6.1
6.2

Stagiul de cotizare În sitemul public de pensii se constituie din luna/lunile
pentru care s-a achitat contributia
de asigurari
sociale actualizata,
cu
repectarea prevederilor OUG nr.94/2010 .
Venitul
asigurat
la care se achita contributia de asigurari sociale, Înscris În
contractul de asigurare sociala , este ales de persoana care Încheie contractul si nu
poate fi mai mic decât salariul de baza minim brut pe tara garantat În
plata, corespunzator fiecarei luni din perioada pentru care se solicita asigurarea
În sistemul public Venitul asigurat la care se achita contributia de asigurari

.

sociale nu este plafonat.

'---'

7.1
În cazul În care persoana interesata solicita asigurarea În sistemul public de pensiii
pentru o fractiune de luna, contractul de asigurare sociala se Încheie pentru luna Întreaga.
Venitul asigurat care constituie baza de calcul a contributiei de asigurari sociale nu poate fi
mai mic decât salariul de baza minim brut pe tara garantat În plata corespunzator lunii
respective.
7.2
7.3

8.1

În situatia prevazuta la pct.7.1, stagiul de cotizare este aferent lunii Întregi.
Atunci când , În cadrul unei luni, exista o fractiune de luna de asigurare, realizata
conform Legii nr.19/2000, cu modificarile si completarile ulterioare , pentru
acoperirea celeilalte / celorlalte perioade neasigurate este admisibila Încheierea
contractului de asigurare sociala conform prevederilor OUG nr.94/2010,pentru
Întreaga luna respectiva. La determinarea
punctajului lunar
utilizat la
calculul pensiei, vor fi avute În vedere veniturile asigurate , cumula te.
Suma cu titlu de contributie de asigurari sociale datorata În baza contractului de
asigurare sociala poate fi platita În una sau mai multe transe, fara a depasi

data de 31 decembrie 2010.
8.2

Suma reprezentând contributie de asigurari sociale datorata ,care se achita intr-o
transa , se calculeaza astfel Încât sa fie corespunzatoare
unei lunor luni
întregi din perioada pentru care se solicita asigurarea În sistemul public.

,.

8.3

În situatia contractelor de asigurare sociala încheiate În data de 31 decembrie
2010, plata contributiei de asigurari sociale nu poate fi facuta decât într-o
singura transa, În aceeiasi zi.

9.1

Suma reprezentând contributie de asigurari sociale datorata se actualizeaza cu
indicele de inflatie, conform prevederilor art.6 alin.(2) din OUG nr.94/2010.
Pentru suma achitata cu titlu de contributie de asigurari sociale operatiunea de

9.2

actualiza re se efectueaza
fiecaretransa.
10.1

ori de câte ori se face plata contributiei, la

Pentru determinarea cuantumului contributiilor
de asigurari sociale datorate si al
,
,

sumelor
reprezentând actualizarea cu indicele de inflatie , conform art.6 alin.(2) din OUG
nr.94/2010, la fiecare transa de plata a contributiei de asigurari sociale, Casa Judeteana de

Pensii va Întocmi Fisa de calcul a contributiei actualizate.

'-

10.2
Fisa de calcul a contributiei
actualizate
prevazute la pct.lO.l se întocmeste
în doua exemplare , din care unul se înmâneaza / transmite persoanei care a solicitat asigurarea
sau, dupa caz, mandatarului acesteia ,iar al doilea se anexeaza ,împreuna cu celelalte documente,
la contractul de asigurare care ramâne în pastrarea Casei Judetene de Pensii.

,

