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Contractul de asigurare încheiat în temeiul Legii 186/2016 

 

 

Persoanele care nu au cotizat la sistemul public de pensii sau  într-un sistem de asigurări 
sociale neintegrat acestuia, au posibilitatea să plătească retroactiv contribuțiile de asigurări 
sociale, pentru cel mult cinci ani, în baza Legii nr.186/2016, publicată în Monitorul Oficial 
nr.842 din 24.10.2016 . 

Prin derogare de la prevederile Legii nr.263/2010, persoanele, cu domiciliul sau reședința în 
România, care nu au calitatea de pensionari, pot efectua plata contribuțiilor de asigurări 
sociale pentru perioadele de timp în care: 
- nu a realizat stagiu de cotizare sau stagiu asimilat stagiului de cotizare în sistemul public 
de pensii, 
- nu a avut obligaţia asigurării în sistemul public de pensii în perioada pentru care se solicită 
o astfel de asigurare . 

Menționăm că perioadele de timp pentru care se poate efectua plata contribuției de 
asigurări sociale sunt: 
- numai cele anterioare datei la care sunt îndeplinite condițiile prevăzute de lege, privind 
vârsta standard de pensionare (vârstă prevăzută în anexa 5 la Legea 263/2010), 
- numai cele care se încadrează în intervalul cuprins între data încheierii contractului de 
asigurare și ultimii 5 ani anteriori acestei date. 

Persoanele interesate pot încheia un contract de asigurare socială în temeiul prevederilor 
Legii 186/2016 în termen de 6 luni de zile de la intrarea în vigoare a legii (însemnând în 
perioada 27 octombrie 2016 – 27 aprilie 2017).  

Contractul de asigurare se încheie între persoana interesată sau, după caz, mandatarul 
acestuia desemnat prin procură specială, și casa teritorială de pensii din raza teritorială de 
domiciliu ori reședință a persoanei interesate.  

Pentru încheierea contractului de asigurare se vor prezenta următoarele documente:  
- actul de identitate, în original şi copie - în situaţia în care contractul de asigurare socială 
se încheie direct de către persoana care urmează să beneficieze de asigurare, 
- actul de identitate al mandatarului, în original şi copie, precum şi procura specială 
autentificată în condiţiile legii - în situaţia în care contractul de asigurare socială se încheie 
de către mandatarul persoanei care urmează să beneficieze de asigurare. 

Obiectul procurii îl constituie împuternicirea mandatarului de a încheia contractul de 
asigurare socială prevăzut de Legea nr. 186/2016, în numele persoanei care va beneficia de 
asigurare şi de a achita contribuţia de asigurări sociale actualizată, datorată de persoana 
asigurată.   

Pe lângă documentele mai sus menționate, la încheierea contractului de asigurare socială, 
solicitantul, respectiv mandatarul acestuia, va completa o declaraţie (formular tipizat ce se 
găsește la sediul casei de pensii), din care să reiasă următoarele: 
- în perioada pentru care se solicită asigurarea, înscrisă în contractul de asigurare socială, 
NU a avut calitatea de asigurat în sistemul public de pensii sau în alte sisteme neintegrate 
acestuia; 
- în perioada pentru care se solicită asigurarea NU a avut obligaţia asigurării în sistemul 
public de pensii; 
- la data încheierii contractului de asigurare socială NU are calitatea de pensionar. 
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Baza de calcul a contribuției de asigurări sociale, respectiv venitul asigurat la care se achită 
contribuţia de asigurări sociale, înscris în contractul de asigurare socială, este ales de 
persoana care încheie contractul şi nu poate fi mai mic decât salariul de bază minim brut pe 
ţară garantat în plată, corespunzător fiecărei luni din perioada pentru care se solicită 
asigurarea în sistemul public și nici mai mare decât valoarea corespunzătoare a de cinci ori 
câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat.  

Precizăm că pentru perioada octombrie 2011 – octombrie 2016 salariul de bază minim brut 
pe țară garantat în plată a fost:  
- 670 lei, pentru perioada octombrie - decembrie 2011,  
- 700 lei, pentru perioada ianuarie 2012 - ianuarie 2013,  
- 750 lei, pentru perioada februarie - iunie 2013,  
- 800 lei, pentru perioada iulie - decembrie 2013,  
- 850 lei, pentru perioada ianuarie - iunie 2014,  
- 900 lei, pentru perioada iulie - decembrie 2014,  
- 975 lei, pentru perioada ianuarie - iunie 2015,  
- 1050 lei, pentru perioada iulie 2015 - aprilie 2016 și  
- 1250 lei, pentru perioada mai 2016 – în continuare. 

Contribuția de asigurări sociale datorată se calculează prin aplicarea asupra bazei lunare de 
calcul a cotei contribuției de asigurării sociale pentru condiții normale de muncă, 
reglementată de legislația în vigoare pentru fiecare lună  dintre lunile din perioadele pentru 
care se solicit efectuarea plății.  

Suma achitată cu titlul de contribuție de asigurări sociale calculată conform prevederilor 
Legii 186/2016 se actualizează cu indicele de inflație, conform prevederilor art. 6 alin.(2) 
din Legea nr.186/2016, ori de câte ori se face plata contribuţiei. La fiecare tranşă de plată a 
contribuţiei de asigurări sociale, casa teritorială de pensii va întocmi Fişa de calcul a 
contribuţiei  actualizate. 

Cota de contribuție de asigurări sociale care se utilizează la calculul contribuției datorate 
este cea prevăzută în acte normative în vigoare la acea dată.  

Astfel, cei interesaţi trebuie să plătească o cotă de contribuție de asigurări sociale de 31,5%, 
pentru perioada 27 octombrie 2011 – 30 septembrie 2014,  respectiv 26,3 %, pentru perioada 
01 octombrie 2014 – prezent. 

În cazul în care persoana interesată solicită asigurarea în sistemul public de pensii pentru o 
fracţiune de lună, contractul de asigurare socială se încheie pentru lună întreagă. Venitul 
asigurat care constituie baza de calcul a contribuţiei de asigurări sociale nu poate fi mai mic 
decât salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată corespunzător lunii respective. 

Atunci când, în cadrul unei luni, există o fracţiune de lună de asigurare, realizată conform 
Legii nr. 263/2010, cu modificările şi completările ulterioare, pentru acoperirea 
celeilalte/celorlalte perioade neasigurate este admisibilă încheierea contractului de 
asigurare socială conform prevederilor Legii nr. 186/2016, pentru întreaga lună respectivă 
iar la determinarea punctajului lunar utilizat la calculul pensiei, vor fi avute în vedere 
veniturile asigurate, cumulate. 

Sumele pot fi plătite fie într-o singură tranşă, fie eşalonat în tranșe lunare - în termen de 6 
luni de la data intrării în vigoare a prezentei legi, fără a depăși data de 27.04.2017. Plata se 
poate face prin mandat poștal sau prin orice mijloc de plată prevăzută de lege, inclusiv în 
numerar, la casieria casei teritoriale de pensii în raza căreia se află domiciliul persoanei 
interesate.   
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Perioadele de timp pentru care se achită contribuţia de asigurări sociale în temeiul Legii 
186/2016 vor constitui stagii de cotizare în sistemul public de pensii, baza lunară de calcul 
la care se achită contribuția de asigurări sociale urmând a se folosi la calculul punctajului 
lunar utilizat, potrivit legii, la stabilirea cuantumului pensiei din sistemul public de pensii. 

 

Model                                      
    
                                   PROCURĂ 
 
 
 
 
               Subsemnatul (a) …………………..…………………………………………..,  născut(ă) la data 
……………………… având  CNP....……..……………..…, domiciliat(ă) 
în………………………………………………….………….…………….......………., judeţul Neamţ, identificat ( ă ) cu C.I 
seria.….., nr……....……….  împuternicesc prin prezenta procură 
pe…………………………………..............născut(ă) la data de……………… având CNP……….…………………, 
domiciliat (ă ) în …………………………………...................…., judeţul Neamţ, identificat ( ă ) cu C.I 
seria….., nr……………, ca în numele meu şi pentru mine : 
- să mă reprezinte la Casa Judeţeană de Pensii Neamţ  în vederea încheierii contractului de 
asigurare socială potrivit prevederilor Legii nr. 186/2016 privind unele măsuri în domeniul asigurării 
unor categorii de persoane in sistemul public de pensii; 
- să achite contribuţiile de asigurări sociale actualizate aferente  contractului de asigurare . 

Pentru aducerea la îndeplinire a prezentului mandat, mandatarul (a ) meu ( a ) este împuternicit ( ă) 
să îndeplinească orice formalităţi vor fi necesare, va da declaraţii , va depune şi ridica acte, 
semnând valabil în numele meu şi pentru mine oriunde va fi necesar , semnătura sa fiindu-mi 
opozabilă. 

Mandatarul (a ) este răspunzător (răspunzătoare ) de actele şi faptele îndeplinite prin prezentul 
mandat conform dispoziţiilor art.2017 din Codul Civil şi următoarele. 

Mandatul este gratuit, revocabil, netransmisibil, are valabilitate în scopul arătat mai sus şi încetează 
prin aducerea sa la îndeplinire sau conform art.2030 şi art.2015 din Codul Civil. 

          
 


