Casa Județeană de Pensii Sălaj
COMUNICAT
REFERITOR LA CONTRACTELE DE ASIGURARE SOCIALĂ ÎN ANUL 2022

Având în vedere dispozițiile Hotărârii de Guvern nr. 1071/2021 pentru stabilirea salariului
de bază minim brut pe țară garantat în plată, publicată în Monitorul Oficial al României
Partea I, nr. 950/2021, începând cu data de 1 ianuarie 2022 salariul de bază minim
brut pe țară garantat în plată va fi de 2.550 lei.
Baza lunară de calcul al contribuției de asigurări sociale în cazul asiguraților care au
încheiat contracte de asigurare socială în baza Legii nr. 263/2010, cu modificările și
completările ulterioare, o constituie venitul lunar asigurat înscris în contractul de
asigurare socială, dar nu mai puțin decât valoarea salariului de bază minim brut pe
țară garantat în plată, respectiv 2.550 lei.
În consecință, începând cu data de 1 ianuarie 2022, contribuția minimă lunară la
asigurările sociale de stat în cazul contractului de asigurare este de 638 lei/lună
(2.550 lei X 25% = 638 lei).
Venitul asigurat înscris în contractul de asigurare socială se modifică, din inițiativa
asiguratorului, respectiv a Casei Județene de Pensii Sălaj, prin notificarea
asiguratului ori de câte ori venitul lunar asigurt este mai mic decât nivelul minim de
2.550 lei.
De asemenea, salariul minim brut pe țară garantat în plată de 2.550 lei se va utiliza și în
cazul contractelor de asigurare socială încheiate în baza O.U.G. nr. 163/2020 privind
cumpărarea de vechime în muncă, începând cu data de 1 ianuarie 2022.
Noua valoare de 2.550 lei nu are implicații în ceea ce privește contractele de asigurare
socială ce au fost încheiate până la data de 1 ianuarie 2022 în temeiul O.U.G. nr.
163/2020.
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Conform prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea
ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general
privind protecția datelor), informațiile referitoare la datele cu caracter personal cuprinse în acest document sunt confidențiale. Acestea sunt destinate
exclusiv persoanei/persoanelor menționate ca destinatar/destinatari și altor persoane autorizate să-l primească. Dacă ați primit acest document în mod
eronat, vă adresăm rugămintea de a returna documentul primit, expeditorului

