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Avand in vedere prevederile:
- Legii nr.340/2015 a bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2016,
- Legii nr.339/2015 a bugetului de stat pe anul 2016,
- Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificarile si completarile 
ulterioare,
- Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare,

aducem la cunostinta beneficiarilor de pensie, angajatorilor si persoanelor asigurate pe baza de contract 
de asigurare sociala urmatoarele:

Incepand cu data de 1 ianuarie 2016 valoarea punctului de pensie este de 871,7 lei.

In anul 2016 indicele de corectie prevazut la art.170 din Legea nr.263/2010, cu modificarile si 
completarile ulterioare, este de 1,09.

Castigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2016 
este de 2.681 lei.

Pentru anul 2016 cotele de contributie de asigurari sociale se stabilesc dupa cum urmeaza:
-  pentru conditii normale de munca : 26,3%
-  pentru conditii deosebite de munca : 31,3%
-  pentru conditii speciale de munca si pentru alte conditii de munca: 36,3%.

Cota contributiei individuale de asigurari sociale este de 10,5%, indifferent de conditiile de munca.

Nivelul minim al venitului lunar asigurat inscris in contractul de asigurare sociala pentru anul 2016 este 
de 938 lei, iar nivelul maxim de 13.405 lei.

Cuantumul ajutorului de deces pentru anul 2016 se stabileste astfel:

a)     in cazul decesului asiguratului sau pensionarului : 2.681 lei;

b)    in cazul decesului unui membru de familie al asiguratului sau pensionarului : 1.341 lei.

Incepand cu data de 1 ianuarie 2016:

                      - cuantumul indemnizatiei pentru insotitor, in cazul pensionarilor de invaliditate incadrati 
in gradul I de invaliditate, este in cuantum egal cu 80% din valoarea unui punct de pensie, stabilita in 
conditiile legii, respectiv 698 lei.

                      - nivelul pensiei  sociale minime garantat este de 400 lei


