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Precizări 

cu privire la venitul minim lunar asigurat înscris în contractul de asigurare socială, 

începând cu data de 1 ianuarie 2023 

  

I. Pentru contractele de asigurare socială încheiate în baza Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii 

publice, nivelul minim al venitului lunar asigurat este de 3.000 lei (salariul de bază minim brut pe țară pentru anul 

2023, modificat prin HG nr. 1447/2022). 

• Cuantumul contribuției de asigurări sociale pentru venitul minim lunar asigurat este de 750 lei. 

!!!! În situația în care veniturile lunare asigurate înscrise în contractele de asigurare se situează sub nivelul minim de 

3.000 lei, acestea vor modificate, din inițiativa casei teritoriale de pensii, persoanele în cauză fiind notificate cu privire la 

acest aspect. 

 

II. În situația contractelor de asigurare socială încheiate în baza OUG nr. 163/2020  privind asigurarea retroactivă în 

sistemul public de pensii, după data de 1 ianuarie 2023,  venitul minim lunar asigurat este de 3.000 lei. 

• Cuantumul contribuției de asigurări sociale pentru venitul minim lunar asigurat este de 750 lei. 

 

!!!! În situația contractelor de asigurare socială care au fost încheiate în temeiul OUG nr. 163/2020 până la data 

de 1 ianuarie 2023, venitul minim lunar asigurat nu se va  modifica.  
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