Contractul de asigurare sociala pe Legea nr. 186/20.10.2016
cu modificarile si completarile aduse de OUG
nr. 32/20.04.2017 si Legea nr. 238/05.12.2017
La contractul de asigurare sociala pe Legea nr. 186/2016, au intervenit modificari, in
sensul ca, persoanele care indeplinesc conditiile prevazute de lege, privind incheierea
contractului de asigurare sociala, o pot face pana la data de 31 decembrie 2018, conform Legii
nr. 238/05.12.2017.
Astfel ca, in cuprinsul contractului de asigurare sociala, au survenit urmatoarele
modificari:
- La art. 2, alin. (5) - Plata contribuţiei se efectuează:
a) integral, într-o singură tranşă – pana la data de 31 decembrie 2018;
b) în tranşe lunare - pana la data de 31 decembrie 2018.
- La art. 5, alin. (3) - Durata contractului expiră la data de 31 decembrie 2018, cu
menţinerea efectelor dobândite în temeiul acestuia.
Contractul de asigurare sociala, pe Legea nr. 186/2016, se incheie la sediul Casei de Pensii
a Municipiului Bucuresti, din Calea Vitan nr.6, Sectorul 3, pentru persoanele care au
domiciliul sau resedinta in Bucuresti, la Serviciul Declaratii si Contracte de Asigurare, etajul
1, ghiseele 27-32, in zilele de lucru cu publicul: luni, marti, miercuri intre orele 8:00-15:00, joi
intre orele 8:00-18:30 si vineri intre orele 8:30 - 11:00.

Pentru incheierea contractului de asigurare sociala, este necesar sa va prezentati, fie
personal, cu cartea de identitate in original, fie prin mandatar, desemnat prin procura speciala,
unde veti completa formularul de contract de asigurare prevazut in anexa din lege, precum si
declaratia, pe propria raspundere, din care sa reiasa urmatoarele:
- nu aveti calitatea de pensionar la data incheierii contractului de asigurare sociala;
- nu ati avut calitatea de asigurat in sistemul public de pensii sau in alte sisteme
neintegrate acestuia, in perioada pentru care se solicita asigurarea, respectiv nu ati realizat
stagiu de cotizare sau stagiu asimilat stagiului de cotizare in sistemul public de pensii;
- nu ati avut obligatia asigurarii in sistemul public de pensii in perioada pentru care
se solicita o astfel de asigurare;
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Totodata, facem precizarea ca incheierea contractului de asigurare sociala, poate fi
solicitata pana la data de 31.12.2018, iar perioada pentru care se poate incheia asigurare in
sistemul public de pensii este de cel mult 5 ani calendaristici anteriori incheierii
contractului, cu mentiunea ca, poate fi solicitata asigurarea pentru una sau mai multe perioade
de timp, continue sau disparate, situate in acest interval. Perioadele pentru care se poate
efectua plata contribuţiei de asigurări sociale sunt cele anterioare datei la care sunt
îndeplinite condiţiile, prevăzute de lege, privind vârsta standard de pensionare.

Baza de calcul a contributiei de asigurari sociale, respectiv venitul asigurat la care se achita
contributia, inscris in contractul de asigurare sociala, pe Legea nr. 186/2016, este ales de
persoana care incheie contractul si nu poate fi mai mic decat salariul de baza minim brut pe tara
garantat in plata, corespunzator fiecarei luni in parte si nici mai mare decat valoarea
corespunzatoare a de cinci ori castigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului
asigurarilor sociale de stat.
Contul in care poate fi achitata contributia de asigurari sociale, pe Legea nr 186/2016, este:
RO43 TREZ 7032 2210 311X XXXX
Beneficiar: Casa de Pensii a Municipiului Bucuresti
Cod fiscal: 13601150
Banca: Trezoreria Sector 3
Platitor : Nume, prenume, CNP.
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