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Parlamentul României adopt$ prezenta lege.
ART. 1
(1) Prin derogare de la prevederile Legii nr. 263/2010
privind sistemul unitar de pensii publice, cu modific%rile &i
complet'rile ulterioare, (i ale Legii nr. 227/2015 privind Codul
fiscal, cu modific)rile *i complet+rile ulterioare, persoanele
care nu au calitatea de pensionari pot efectua plata
contribu,iei de asigur-ri sociale pentru perioadele de timp în
care nu au avut calitatea de asigurat în sistemul public de
pensii sau într-un sistem de asigur.ri sociale neintegrat
acestuia.
(2) Sunt exceptate de la aplicarea prevederilor prezentei
legi persoanele pentru care exista obliga/ia asigur0rii în
sistemul public de pensii, în conformitate cu prevederile Legii
nr. 263/2010, cu modific1rile 2i complet3rile ulterioare, 4i ale
Legii nr. 227/2015, cu modific5rile 6i complet7rile ulterioare.
(3) Perioadele pentru care se poate efectua plata
contribu8iei de asigur9ri sociale sunt cele anterioare datei la
care sunt îndeplinite condi:iile, prev;zute de lege, privind
vârsta standard de pensionare.
(4) Vârsta standard de pensionare este prev<zut= în anexa
nr. 5 la Legea nr. 263/2010, cu modific>rile ?i complet@rile
ulterioare.

(5) Perioadele pentru care, în condiiile prevzute de
prezenta lege, persoanele prev zute la alin. (1) achit
contribuia de asigurri sociale se consider stagiu de cotizare
în sistemul public de pensii.
ART. 2
(1) Persoanele interesate prevzute la art. 1 alin. (1)
încheie un contract de asigurare social, pân la data de 31
decembrie 2018, potrivit modelului prev zut în anexa care face
parte integrant din prezenta lege.
(la 10-12-2017 Alineatul (1) din Articolul 2 a fost modificat
de Punctul 1, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 238 din 5 decembrie
2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 968 din 07 decembrie
2017)
(2) Contractul de asigurare social prevzut la alin. (1) se
încheie între persoana interesat sau, dup caz, mandatarul
acesteia, desemnat prin procur special, i casa teritorial de
pensii din raza teritorial de domiciliu ori reedin a
persoanei interesate.
ART. 3
Perioadele de timp pentru care se poate efectua plata
contribuiei de asigurri sociale sunt cele care se încadreaz
în intervalul de timp cuprins între data încheierii contractului
de asigurare social potrivit prezentei legi i ultimii 5 ani
anteriori acestei date.
ART. 4
(1) Contribuia de asigurri sociale datorat se calculeaz!
prin aplicarea asupra bazei lunare de calcul a cotei
contribu"iei de asigur#ri sociale pentru condi$ii normale de
munc%, reglementat& de legisla'ia în vigoare pentru fiecare
lun(/ dintre lunile din perioadele pentru care se solicit)
efectuarea pl*+ii în vederea consider,rii stagiului de cotizare
în sistemul public de pensii.
(2) Baza lunar- de calcul prev.zut/ la alin. (1) o
constituie cel pu0in valoarea unui salariu de baz1 minim brut pe
2ar3 garantat în plat4, reglementat de legisla5ia în vigoare
pentru fiecare lun6/ dintre lunile din perioadele pentru care se
solicit7 efectuarea pl89ii contribu:iei de asigur;ri sociale.
Salariul de baz< minim brut pe =ar> garantat în plat? este cel
aprobat prin hot@râre a Guvernului.
(3) Baza lunarA de calcul prevBzutC la alin. (2) nu poate fi
mai mare decât valoarea corespunzDtoare a de cinci ori câEtigul
salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului
asigurFrilor sociale de stat.

(4) Valoarea câtigului salarial mediu brut utilizat la
fundamentarea bugetului asigurrilor sociale de stat, prev zut
la alin. (3), este cea prevzut în actele normative în vigoare
la acea dat.
ART. 5
Cota de contribuie de asigurri sociale, prevzut la art.
4 alin. (1), care se utilizeaz la calculul contribu iei de
asigur ri sociale datorate este cea prev zut în actele
normative în vigoare la acea dat.
ART. 6
(1) Plata contribuiei de asigurri sociale se efectueaz
într-o singur tran sau ealonat, în trane lunare, pân la
data de 31 decembrie 2018.
(la 10-12-2017 Alineatul (1) din Articolul 6 a fost modificat
de Punctul 2, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 238 din 5 decembrie
2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 968 din 07 decembrie
2017)
(2) Suma cu titlu de contribuie de asigurri sociale
calculat potrivit prevederilor art. 4 i 5 se actualizeaz cu
indicele de inflaie publicat în luna în care se face plata
contribu iei fa!" de luna pentru care aceasta se datoreaz#, pe
baza datelor comunicate de Institutul Na$ional de Statistic%.
(3) Plata contribu&iei de asigur'ri sociale se efectueaz(
prin mandat po)tal sau prin orice alt mijloc de plat* prev+zut
de lege, inclusiv în numerar, la casieria casei teritoriale de
pensii în raza c,reia se afl- domiciliul persoanei interesate.
ART. 7
Baza lunar. de calcul la care se achit/ contribu0ia de
asigur1ri sociale, respectiv cea prev2zut3 la art. 4 alin. (2),
se folose4te la calculul punctajului lunar utilizat, potrivit
legii, la stabilirea cuantumului pensiei din sistemul public de
pensii.
Aceast5 lege a fost adoptat6 de Parlamentul României, cu
respectarea prevederilor art. 75 7i ale art. 76 alin. (1) din
Constitu8ia României, republicat9.
PRE:EDINTELE CAMEREI DEPUTA;ILOR
FLORIN IORDACHE
PRE<EDINTELE SENATULUI
C=LIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-T>RICEANU

Bucureti, 20 octombrie 2016.
Nr. 186.
ANEXA
CASA NAIONALA DE PENSII PUBLICE
CASA JUDE EAN DE PENSII ............................ /
CASA DE PENSII A MUNICIPIULUI BUCURETI
CONTRACT DE ASIGURARE SOCIAL
Nr. ........ din ziua ......... luna ...................
anul .........
Încheiat între
Casa Teritorial de Pensii ................, denumit în
continuare Casa, reprezentat prin directorul executiv, în
calitate de asigur tor, cu sediul în localitatea
.........................., str. ................ nr. ......,
bl. ......., sc. ......, et. ....., ap. ......, oficiul po tal
................, jude ul ................... /sectorul
............., i
Titular contract
................................................................
......,
(numele i prenumele)
CNP ................, sex (M/F) ............., data naterii
.........................
(an/lun/zi),
actul de identitate: ............... seria ................
nr. ........................, adresa: localitatea:
................, str. ................. nr. ......, bl.
......., sc. ......., et. ......., ap. ..........., oficiul
potal ................................., judeul/sectorul:
................................, telefonul:
..........................
[ ] reprezentat prin mandatar
...............................................,
(numele i prenumele)
CNP ....................................., actul de
identitate: ................., seria .................. nr.
...................
ART. 1
Obiectul prezentului contract de asigurare social este
asigurarea în sistemul public de pensii solicitat de asigurat
sau de mandatar.
ART. 2
(1) Perioada de asigurare i venitul asigurat sunt:
a) anul 2011, luna/lunile .................., venit asigurat
........... lei;

b) anul
...........
c) anul
...........
d) anul
...........
e) anul
...........
f) anul
...........
g) anul
...........
h) anul
lei

2012,
lei;
2013,
lei;
2014,
lei;
2015,
lei;
2016,
lei;
2017,
lei.
2018,

luna/lunile ................., venit asigurat
luna/lunile .................., venit asigurat
luna/lunile .................., venit asigurat
luna/lunile .................., venit asigurat
luna/lunile .................., venit asigurat
luna/lunile ................., venit asigurat
luna/lunile ......, venit asigurat .........

(la 10-12-2017 Alineatul (1), Articolul 2 din ANEX a fost
completat de Punctul 3, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 238 din 5
decembrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 968 din 07
decembrie 2017)
(2) Cota de contribuie de asigur ri sociale pentru condiii
normale de munc este cea prevzut în actele normative în
vigoare în perioada pentru care se încheie asigurarea, potrivit
alin. (1).
(3) Totalul cuantumului contribuiei de asigur ri sociale
este de ......................... lei.
(4) Suma total prev zut la alin. (3), reprezentând
cuantumul contribu iei de asigurri sociale, se actualizeaz cu
indicele de inflaie publicat în luna în care se face plata,
fa de luna pentru care aceasta se datoreaz, pe baza datelor
comunicate de Institutul Naional de Statistic.
(5) Plata contribuiei se efectueaz:
a) integral, într-o singur tran - pân la data de 31
decembrie 2018;
b) în trane lunare - pân la data de 31 decembrie 2018.
(la 10-12-2017 Alineatul (5), Articolul 2 din ANEX a fost
modificat de Punctul 4, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 238 din 5
decembrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 968 din 07
decembrie 2017)
(6) Contul în care se pl te!te contribu"ia de asigur#ri
sociale, deschis la Trezoreria Statului pe seama Casei, este
............... .

(7) Plata contribuiei de asigurri sociale se poate face i
în numerar, la casieria Casei, sau prin orice alte mijloace de
plat prevzute de lege.
ART. 3
Obligaiile Casei sunt urmtoarele:
a) plata pensiei cuvenite în sistemul public de pensii;
b) certificarea stagiului de cotizare, a punctajului anual
i a punctajului cumulat pentru perioada de cotizare.
ART. 4
Obligaiile asiguratului sunt urm toarele:
a) achitarea contribu iei de asigur ri sociale în cuantumul
i în modul stabilite la art. 2;
b) în tiinarea Casei asupra modificrilor survenite în
termenii prezentului contract de asigurare social;
c) prezentarea asiguratului la sediul Casei atunci când este
solicitat, respectând termenul prevzut în invitaie.
ART. 5
Clauze:
(1) Stagiul de cotizare se constituie din însumarea lunilor
pentru care s-a achitat contribuia de asigurri sociale.
(2) Prezentul contract de asigurare social intr în vigoare
la data semnrii lui de ctre prile contractante i
înregistrarea acestuia la Cas.
(3) Durata contractului expir la data de 31 decembrie
2018, cu meninerea efectelor dobândite în temeiul acestuia.
(la 10-12-2017 Alineatul (3), Articolul 5 din ANEX a fost
modificat de Punctul 5, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 238 din 5
decembrie 2017, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 968 din 07
decembrie 2017)
(4) În caz de for!" major#, p$r%ile contractante sunt
exonerate de r&spundere pentru neexecutarea sau executarea
necorespunz'toare ori cu întârziere a obliga(iilor asumate prin
prezentul contract de asigurare social). Cazul de for*+ major,
se dovede-te de partea care o invoc..
ART. 6
Litigiile în leg/tur0 cu executarea prezentului contract de
asigurare social1, nesolu2ionate între p3r4i pe cale amiabil5,
sunt de competen6a sec7iilor de asigur8ri sociale, completelor

specializate pentru asigurri sociale de la nivelul tribunalelor
i curilor de apel sau, dup caz, se soluioneaz de instanele
competente potrivit legii.
Asigurtor,
……………….
Asigurat,
………………
----

