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Codul fiscal înainte de modificările aduse de  Ordonanţa de 
Urgenţă a Guvernului 79/2017 

Codul fiscal după modificările aduse de Ordonanţa de Urgenţă a 
Guvernului 79/2017 

 Art. 135. Sfera contribuţiilor sociale 
    În sensul prezentului titlu, contribuţiile sociale definite la art. 2 alin. (2) sunt 
contribuţii sociale obligatorii. 
 

40. După articolul 135 se introduce un nou articol, articolul 135^1: 
    "ART. 135^1    Definiţii 
    În înţelesul prezentului titlu, prin salariu de bază minim brut pe ţară se 
înţelege salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată aprobat prin 
hotărâre a Guvernului." 

 

 ART. 137 
    Categorii de venituri supuse contribuţiilor de asigurări sociale 
 (1) Contribuabilii/Plătitorii de venit la sistemul public de pensii, 
prevăzuţi la art. 136, datorează, după caz, contribuţii de asigurări 
sociale pentru următoarele categorii de venituri: 
    a) venituri din salarii sau asimilate salariilor, definite conform art. 76; 
    b) venituri din activităţi independente, definite conform art. 67; 
    c) indemnizaţii de şomaj; 
    d) indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate. 

41. La articolul 137 alineatul (1), partea introductivă se modifică: 
    "ART. 137 
  (1) Contribuabilii/Plătitorii de venit la sistemul public de pensii, prevăzuţi 
la art. 136, datorează, după caz, contribuţia de asigurări sociale pentru 
următoarele categorii de venituri realizate din România şi din afara 
României, cu respectarea legislaţiei europene aplicabile în domeniul 
securităţii sociale, precum şi a acordurilor privind sistemele de securitate 
socială la care România este parte, pentru care există obligaţia declarării 
în România:"........... 
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ART. 138 
    Cotele de contribuţii de asigurări sociale datorate bugetului 
asigurărilor sociale de stat 
    Cotele de contribuţii de asigurări sociale sunt următoarele: 
    a) 26,3% pentru condiţii normale de muncă, din care 10,5% pentru 
contribuţia individuală şi 15,8% pentru contribuţia datorată de 
angajator; 
    b) 31,3% pentru condiţii deosebite de muncă, din care 10,5% 
pentru contribuţia individuală şi 20,8% pentru contribuţia datorată de 
angajator; 
    c) 36,3% pentru condiţii speciale de muncă şi pentru alte condiţii 
de muncă astfel cum sunt prevăzute în Legea nr. 263/2010 privind 
sistemul unitar de pensii publice, cu modificările şi completările 
ulterioare, din care 10,5% pentru contribuţia individuală şi 25,8% 
pentru contribuţia datorată de angajator. 

42. Articolul 138 se modifică: 
    "ART. 138 
    Cotele de contribuţii de asigurări sociale 
    Cotele de contribuţii de asigurări sociale sunt următoarele: 
    a) 25% datorată de către persoanele fizice care au calitatea de 
angajaţi sau pentru care există obligaţia plăţii contribuţiei de asigurări 
sociale, potrivit prezentei legi; 
    b) 4% datorată în cazul condiţiilor deosebite de muncă, astfel cum sunt 
prevăzute în Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, 
cu modificările şi completările ulterioare, de către persoanele fizice şi 
juridice care au calitatea de angajatori sau sunt asimilate acestora; 
    c) 8% datorată în cazul condiţiilor speciale de muncă, astfel cum sunt 
prevăzute în Legea nr. 263/2010, de către persoanele fizice şi juridice 
care au calitatea de angajatori sau sunt asimilate acestora." 

 
ART. 139 
    Baza de calcul al contribuţiei individuale de asigurări sociale 
în cazul persoanelor fizice care realizează venituri din salarii sau 
asimilate salariilor 
(1) Baza lunară de calcul al contribuţiei individuale de asigurări 
sociale, în cazul persoanelor fizice care realizează venituri din salarii 
sau asimilate salariilor, o reprezintă câştigul brut realizat din salarii şi 
venituri asimilate salariilor, în ţară şi în alte state, cu respectarea 
prevederilor legislaţiei europene aplicabile în domeniul securităţii 
sociale, precum şi a acordurilor privind sistemele de securitate 
socială la care România este parte, care include: 
............................. 
(4) Sumele prevăzute la alin. (1) lit. d) şi f) intră în baza lunară de 
calcul al contribuţiei individuale de asigurări sociale, indiferent dacă 
persoanele respective sunt din cadrul aceleiaşi societăţi ori din afara 
ei, indiferent dacă sunt pensionari sau angajaţi cu contract individual 
de muncă. 

43. La articolul 139, denumirea marginală, partea introductivă a 
alineatului (1) şi alineatul (4) se modifică: 
    "ART. 139 
    Baza de calcul al contribuţiei de asigurări sociale în cazul 
persoanelor fizice care realizează venituri din salarii sau asimilate 
salariilor 
    (1) Baza lunară de calcul al contribuţiei de asigurări sociale, în cazul 
persoanelor fizice care realizează venituri din salarii sau asimilate 
salariilor, o reprezintă câştigul brut realizat din salarii şi venituri asimilate 
salariilor, în ţară şi în alte state, cu respectarea prevederilor legislaţiei 
europene aplicabile în domeniul securităţii sociale, precum şi a 
acordurilor privind sistemele de securitate socială la care România este 
parte, care include: 
    .......................................................................... 
    (4) Sumele prevăzute la alin. (1) lit. d) şi f) intră în baza lunară de 
calcul al contribuţiei de asigurări sociale, indiferent dacă persoanele 
respective sunt din cadrul aceleiaşi entităţi ori din afara ei, pensionari sau 
angajaţi cu contract individual de muncă." 
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ART. 140 
    Baza de calcul al contribuţiei de asigurări sociale datorate de 
angajatori sau persoane asimilate acestora, prevăzute la art. 136 
lit. c) 
    (1) Pentru persoanele prevăzute la art. 136 lit. c), baza lunară de 
calcul pentru contribuţia de asigurări sociale o reprezintă suma 
câştigurilor brute prevăzute la art. 139, realizate de persoanele fizice 
care obţin venituri din salarii sau asimilate salariilor asupra cărora se 
datorează contribuţia individuală. 
    (2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), în cazul câştigului lunar 
brut prevăzut la art. 139, realizat în baza unui contract individual de 
muncă cu normă întreagă sau cu timp parţial, al cărui nivel este sub 
nivelul salariului minim brut pe ţară garantat în plată aprobat prin 
hotărâre a Guvernului, venitul luat în calcul la determinarea bazei 
lunare de calcul al contribuţiei de asigurări sociale datorate de 
angajatori sau persoanele asimilate acestora este salariul minim brut 
pe ţară în vigoare în luna pentru care se datorează contribuţia de 
asigurări sociale, corespunzător numărului zilelor lucrătoare din lună 
în care contractul a fost activ. 
    (3) Prevederile alin. (2) nu se aplică persoanelor prevăzute la art. 
136 lit. c), pe perioada în care salariaţii acestora se află în una dintre 
următoarele situaţii: 
    a) sunt elevi sau studenţi, cu vârsta până la 26 de ani, aflaţi într-o 
formă de şcolarizare; 
    b) sunt ucenici, potrivit legii, în vârstă de până la 18 ani; 
    c) sunt persoane cu dizabilităţi cărora prin lege li se recunoaşte 
posibilitatea de a lucra mai puţin de 8 ore pe zi; 
    d) au calitatea de pensionari pentru limită de vârstă în sistemul 
public de pensii, cu excepţia pensionarilor pentru limită de vârstă 
care beneficiază de pensii de serviciu în baza unor legi/statute 
speciale, precum şi a celor care cumulează pensia pentru limită de 
vârstă din sistemul public de pensii cu pensia stabilită în unul dintre 

44. Articolul 140 se modifică: 
    "ART. 140 
    Baza de calcul al contribuţiei de asigurări sociale datorate de 
angajatori sau persoane asimilate acestora 
    Pentru persoanele fizice şi juridice care au calitatea de angajatori sau 
sunt asimilate acestora, baza lunară de calcul pentru contribuţia de 
asigurări sociale o reprezintă suma câştigurilor brute prevăzute la art. 
139, realizate de persoanele fizice care obţin venituri din salarii sau 
asimilate salariilor asupra cărora se datorează contribuţia, pentru 
activitatea desfăşurată în condiţii deosebite, speciale sau în alte condiţii 
de muncă." 
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sistemele de pensii neintegrate sistemului public de pensii; 
    e) realizează în cursul aceleiaşi luni venituri din salarii sau 
asimilate salariilor în baza a două sau mai multe contracte individuale 
de muncă, iar baza lunară de calcul cumulată aferentă acestora este 
cel puţin egală cu salariul minim brut pe ţară. 
    (4) În aplicarea prevederilor alin. (3), angajatorul solicită 
documente justificative persoanelor fizice aflate în situaţiile prevăzute 
la alin. (3) lit. a), c) şi d), iar în cazul situaţiei prevăzute la alin. (3) lit. 
e), procedura de aplicare se stabileşte prin ordin al ministrului 
finanţelor publice 
ART. 141 
    Excepţii specifice contribuţiilor de asigurări sociale 
    Se exceptează de la plata contribuţiilor de asigurări sociale următoarele venituri: 
    ........ 
    b) veniturile din salarii şi asimilate salariilor realizate de persoanele 
fizice asigurate în sisteme proprii de asigurări sociale, precum şi de 
către persoanele care au calitatea de pensionari ai acestor sisteme, 
care nu au obligaţia asigurării în sistemul public de pensii, potrivit 
legii. 
 

45. La articolul 141, litera b) se modifică : 
 
 
 
"b) veniturile din salarii şi asimilate salariilor realizate de către persoanele 
fizice asigurate în sisteme proprii de asigurări sociale, din activităţi pentru 
care există obligaţia asigurării în aceste sisteme potrivit legii;". 

 ART. 142 
    Venituri din salarii şi venituri asimilate salariilor care nu se cuprind în baza 
lunară de calcul al contribuţiilor de asigurări sociale 
    Nu se cuprind în baza lunară de calcul al contribuţiilor de asigurări sociale 
următoarele: 
.......... 
ţ) veniturile obţinute de către persoanele fizice care desfăşoară 
activităţi în cadrul misiunilor diplomatice, oficiilor consulare şi 
institutelor culturale româneşti din străinătate, în conformitate cu 
prevederile pct. 5 alin. (1) din cap. IV lit. B al anexei nr. V la Legea-
cadru nr. 284/2010*), cu modificările şi completările ulterioare. 

46. La articolul 142, litera ţ) se modifică : 
     
 
 
 
"ţ) veniturile obţinute de către persoanele fizice care desfăşoară activităţi 
în cadrul misiunilor diplomatice, oficiilor consulare şi institutelor culturale 
româneşti din străinătate, în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (1) din 
cap. IV secţiunea a 3-a al anexei nr. IV la Legea-cadru nr. 153/2017 
privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice." 

ART. 143 
    Baza de calcul al contribuţiei de asigurări sociale datorate pentru 
persoanele fizice care beneficiază de drepturi băneşti lunare ce se suportă 
din bugetul asigurărilor pentru şomaj, potrivit legii 

47. La articolul 143, prima teză a alineatului (2) şi alineatul (5) se 
modifică: 
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..... 
   (2) În situaţia în care totalul veniturilor prevăzute la alin. (1) este 
mai mare decât valoarea a de 5 ori câştigul salarial mediu brut, 
contribuţia individuală de asigurări sociale se calculează în limita 
acestui plafon. Câştigul salarial mediu brut este cel utilizat la 
fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat şi aprobat prin 
legea bugetului asigurărilor sociale de stat. 
.... 
 (5) Contribuţia de asigurări sociale pentru persoanele care 
beneficiază de plăţi compensatorii acordate potrivit legii din bugetul 
asigurărilor pentru şomaj se suportă din bugetul asigurărilor pentru 
şomaj, potrivit legii, la nivelul cotei contribuţiei individuale de asigurări 
sociale, cu excepţia cazurilor în care, potrivit prevederilor legale, se 
dispune altfel. 

  
"(2) În situaţia în care totalul veniturilor prevăzute la alin. (1) este mai 
mare decât valoarea a de 5 ori câştigul salarial mediu brut, contribuţia de 
asigurări sociale se calculează în limita acestui plafon. 
    .......................................................................... 
     
 

(5) Contribuţia de asigurări sociale pentru persoanele care beneficiază 
de plăţi compensatorii acordate potrivit legii din bugetul asigurărilor 
pentru şomaj se suportă din bugetul asigurărilor pentru şomaj, potrivit 
legii, la nivelul cotei contribuţiei de asigurări sociale prevăzute la art. 138 
lit. a), cu excepţia cazurilor în care, potrivit prevederilor legale, se 
dispune altfel." 

ART. 145 
Baza de calcul al contribuţiei de asigurări sociale datorate pentru persoanele 
fizice prevăzute la art. 136 lit. f) 
     
(1) Pentru persoanele fizice prevăzute la art. 136 lit. f), baza lunară 
de calcul al contribuţiei individuale de asigurări sociale datorate 
bugetului asigurărilor sociale de stat o reprezintă: 

48. La articolul 145, partea introductivă a alineatului (1) se modifică: 
 

 "ART. 145 
  
   (1) Pentru persoanele fizice prevăzute la art. 136 lit. f), baza lunară de 
calcul al contribuţiei de asigurări sociale datorate bugetului asigurărilor 
sociale de stat o reprezintă:". 

Art. 145 alin.(3) Salariul de bază minim brut pe ţară, prevăzut la alin. (1) şi (2), este 
salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată aprobat prin hotărâre a 
Guvernului. 

 49. La articolul 145, alineatul (3) se abrogă. 

ART. 146 
    Stabilirea şi plata contribuţiilor de asigurări sociale 
     
(1) Persoanele fizice şi juridice care au calitatea de angajatori sau 
sunt asimilate acestora, precum şi instituţiile prevăzute la art. 136 lit. 
d) - f) au obligaţia de a calcula şi de a reţine la sursă contribuţiile 
individuale de asigurări sociale, precum şi obligaţia de a calcula 
contribuţiile de asigurări sociale datorate de aceştia, după caz. 
  ......... 
     

 50. La articolul 146, alineatele (1), (3), (4) şi (5) se modifică: 
    "ART. 146 
    (1) Persoanele fizice şi juridice care au calitatea de angajatori sau sunt 
asimilate acestora au obligaţia de a calcula şi de a reţine la sursă 
contribuţia de asigurări sociale datorată de către persoanele fizice care 
obţin venituri din salarii sau asimilate salariilor. Instituţiile prevăzute la art. 
136 lit. d) - f), precum şi persoanele fizice şi juridice care au calitatea de 
angajatori sau sunt asimilate acestora au obligaţia de a calcula 
contribuţia de asigurări sociale pe care o datorează potrivit legii, după 
caz. 



 6 

 
(3) Contribuţiile de asigurări sociale individuale calculate şi reţinute 
potrivit alin. (1) se plătesc la bugetul asigurărilor sociale de stat până 
la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei pentru care se plătesc 
veniturile sau până la data de 25 inclusiv a lunii următoare 
trimestrului pentru care se datorează, după caz, împreună cu 
contribuţia angajatorului ori a persoanelor asimilate angajatorului 
datorată potrivit legii. 
    (4) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), persoanele fizice care 
realizează în România venituri din salarii sau asimilate salariilor de la 
angajatori care nu au sediu social, sediu permanent sau 
reprezentanţă în România şi care datorează contribuţiile sociale 
obligatorii pentru salariaţii lor, potrivit prevederilor legislaţiei europene 
aplicabile în domeniul securităţii sociale, precum şi a acordurilor 
privind sistemele de securitate socială la care România este parte, 
au obligaţia de a calcula contribuţiile individuale şi pe cele ale 
angajatorului, precum şi de a le plăti lunar, până la data de 25 
inclusiv a lunii următoare celei pentru care se plătesc veniturile, 
numai dacă există un acord încheiat în acest sens cu angajatorul.  
  (5) Calculul contribuţiilor de asigurări sociale individuale se 
realizează prin aplicarea cotei corespunzătoare prevăzute la art. 138 
asupra bazelor lunare de calcul prevăzute la art. 139, art. 143 - 145, 
după caz, în care nu se includ veniturile prevăzute la art. 141 şi 142. 
 

    .......................................................................... 
    (3) Contribuţia de asigurări sociale calculată şi reţinută potrivit alin. (1) 
se plăteşte la bugetul asigurărilor sociale de stat până la data de 25 
inclusiv a lunii următoare celei pentru care se plătesc veniturile sau până 
la data de 25 inclusiv a lunii următoare trimestrului pentru care se 
datorează, după caz, împreună cu contribuţia angajatorului ori a 
persoanelor asimilate angajatorului datorată potrivit legii. 
     
    (4) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), persoanele fizice care 
realizează în România venituri din salarii sau asimilate salariilor de la 
angajatori care nu au sediu social, sediu permanent sau reprezentanţă în 
România şi care datorează contribuţiile sociale obligatorii pentru salariaţii 
lor, potrivit prevederilor legislaţiei europene aplicabile în domeniul 
securităţii sociale, precum şi acordurilor privind sistemele de securitate 
socială la care România este parte, au obligaţia de a calcula contribuţia 
de asigurări sociale datorată de către acestea şi, după caz, pe cea 
datorată de angajator, precum şi de a le plăti lunar, până la data de 25 
inclusiv a lunii următoare celei pentru care se plătesc veniturile, numai 
dacă există un acord încheiat în acest sens cu angajatorul. 
    (5) Calculul contribuţiei de asigurări sociale datorate de către 
persoanele fizice care obţin venituri din salarii sau asimilate salariilor, 
precum şi de către instituţiile prevăzute la art. 136 lit. d) - f) se realizează 
prin aplicarea cotei prevăzute la art. 138 lit. a) asupra bazelor lunare de 
calcul prevăzute la art. 139, art. 143 - 145, după caz, în care nu se includ 
veniturile prevăzute la art. 141 şi 142." 

ART. 146 
    Stabilirea şi plata contribuţiilor de asigurări sociale 

51. La articolul 146, după alineatul (5) se introduc trei noi alineate, 
alineatele (5^1) - (5^3): 
    "(5^1) Contribuţia de asigurări sociale datorată de către persoanele 
fizice care obţin venituri din salarii sau asimilate salariilor, în baza unui 
contract individual de muncă cu normă întreagă sau cu timp parţial, 
calculată potrivit alin. (5), nu poate fi mai mică decât nivelul contribuţiei 
de asigurări sociale calculate prin aplicarea cotei prevăzute la art. 138 lit. 
a) asupra salariului de bază minim brut pe ţară în vigoare în luna pentru 
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care se datorează contribuţia de asigurări sociale, corespunzător 
numărului zilelor lucrătoare din lună în care contractul a fost activ. 
    (5^2) Prevederile alin. (5^1) nu se aplică în cazul persoanelor fizice 
aflate în una dintre următoarele situaţii: 
    a) sunt elevi sau studenţi, cu vârsta până la 26 de ani, aflaţi într-o 
formă de şcolarizare; 
     b) sunt ucenici, potrivit legii, în vârstă de până la 18 de ani; 
    c) sunt persoane cu dizabilităţi sau alte categorii de persoane cărora 
prin lege li se recunoaşte posibilitatea de a lucra mai puţin de 8 ore pe zi; 
    d) au calitatea de pensionari pentru limită de vârstă în sistemul public 
de pensii, cu excepţia pensionarilor pentru limită de vârstă care 
beneficiază de pensii de serviciu în baza unor legi/statute speciale, 
precum şi a celor care cumulează pensia pentru limită de vârstă din 
sistemul public de pensii cu pensia stabilită în unul dintre sistemele de 
pensii neintegrate sistemului public de pensii; 
    e) realizează în cursul aceleiaşi luni venituri din salarii sau asimilate 
salariilor în baza a două sau mai multe contracte individuale de muncă, 
iar baza lunară de calcul cumulată aferentă acestora este cel puţin egală 
cu salariul de bază minim brut pe ţară. 
  (5^3) În aplicarea prevederilor alin. (5^2), angajatorul solicită 
documente justificative persoanelor fizice aflate în situaţiile prevăzute la 
alin. (5^2) lit. a), c) şi d), iar în cazul situaţiei prevăzute la alin. (5^2) lit. 
e), procedura de aplicare se stabileşte prin ordin al ministrului finanţelor 
publice." 

 
(6) Pentru persoanele prevăzute la art. 136 lit. d) - f), în cazul în care 
din calcul rezultă o bază mai mare decât valoarea a de 5 ori câştigul 
salarial mediu brut, prevăzut la art. 143 alin. (2), cota contribuţiei 
individuale de asigurări sociale se va aplica asupra echivalentului a 
de 5 ori câştigul salarial mediu brut, pe fiecare loc de realizare al 
venitului.     
(7) Calculul contribuţiilor de asigurări sociale datorate de persoanele 
fizice şi juridice care au calitatea de angajatori sau sunt asimilate 

 52. La articolul 146, alineatele (6), (7) şi (8) se modifică: 
    "(6) Pentru persoanele prevăzute la art. 136 lit. d) - f), în cazul în care 
din calcul rezultă o bază lunară de calcul mai mare decât valoarea a de 5 
ori câştigul salarial mediu brut, prevăzut la art. 143 alin. (2), cota 
contribuţiei de asigurări sociale se aplică asupra echivalentului a de 5 ori 
câştigul salarial mediu brut, pe fiecare loc de realizare al venitului. 
 
(7) Calculul contribuţiei de asigurări sociale datorate de persoanele fizice 
şi juridice care au calitatea de angajatori sau sunt asimilate acestora se 
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acestora, precum şi de instituţiile prevăzute la art. 136 lit. d) - f) se 
realizează prin aplicarea cotelor corespunzătoare prevăzute la art. 
138 asupra bazelor de calcul prevăzute la art. 140, art. 143 - 145, 
după caz, în care nu se includ veniturile prevăzute la art. 141 şi 142. 
    (8) Calculul contribuţiilor de asigurări sociale datorate de 
persoanele prevăzute la alin. (2) se realizează de către acestea prin 
aplicarea cotei corespunzătoare contribuţiei integrale, rezultată din 
însumarea cotelor de contribuţie individuală cu cea datorată de 
angajator, în funcţie de condiţiile de muncă, prevăzută la art. 138, 
asupra bazei lunare de calcul prevăzute la art. 139. Contribuţia se 
plăteşte până la data de 25 a lunii următoare celei pentru care se 
plătesc veniturile. 
 

realizează prin aplicarea cotelor corespunzătoare prevăzute la art. 138 
lit. b) şi c) asupra bazei de calcul prevăzute la art. 140, în care nu se 
includ veniturile prevăzute la art. 141 şi 142. 
   
(8) Calculul contribuţiei de asigurări sociale datorate de persoanele 
prevăzute la alin. (2) se realizează de către acestea conform prevederilor 
alin. (5) - (5^3) şi (7), după caz. Contribuţia se plăteşte până la data de 
25 a lunii următoare celei pentru care se plătesc veniturile." 

ART. 147 
    Depunerea Declaraţiei privind obligaţiile de plată a 
contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a 
persoanelor asigurate 
.... 
(2) În situaţia persoanelor fizice care realizează venituri din activităţi 
independente pentru care plătitorul de venit are obligaţia reţinerii la 
sursă a contribuţiilor sociale, declararea contribuţiilor individuale de 
asigurări sociale se face de către plătitorul de venit, care în acest caz 
este asimilat angajatorului, prin depunerea declaraţiei prevăzute la 
alin. (1), până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care s-
au plătit veniturile. 

 53. La articolul 147, alineatul (2) se abrogă. 

 
 
(10) Persoanele şi entităţile prevăzute la alin. (4), cu excepţia 
persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor individuale şi 
persoanelor fizice care exercită profesii libere, precum şi a asocierilor 
fără personalitate juridică constituite între persoane fizice care, 
potrivit legii, folosesc personal angajat şi care se înfiinţează în cursul 
anului, aplică regimul trimestrial de declarare începând cu anul 

54. La articolul 147, alineatele (10), (12), (15) şi (18) se modifică: 
 

    "(10) Persoanele şi entităţile prevăzute la art. 80 alin. (2) lit. b) şi c) 
care se înfiinţează în cursul anului aplică regimul trimestrial de declarare 
începând cu anul înfiinţării dacă, odată cu declaraţia de înregistrare 
fiscală, declară că în cursul anului estimează un număr mediu de până la 
3 salariaţi exclusiv şi, după caz, urmează să realizeze un venit total de 
până la 100.000 euro. 



 9 

înfiinţării dacă, odată cu declaraţia de înregistrare fiscală, declară că 
în cursul anului estimează un număr mediu de până la 3 salariaţi 
exclusiv şi, după caz, urmează să realizeze un venit total de până la 
100.000 euro. 
(12) Persoanele fizice care îşi desfăşoară activitatea şi obţin venituri 
sub formă de salarii ca urmare a activităţii desfăşurate la misiunile 
diplomatice şi posturile consulare acreditate în România, precum şi la 
reprezentanţele din România ale persoanelor juridice străine depun 
declaraţia prevăzută la alin. (1) şi achită contribuţiile sociale ale 
angajatorului şi cele individuale în cazul în care misiunile şi posturile, 
precum şi reprezentanţele respective nu optează pentru îndeplinirea 
obligaţiilor declarative şi de plată a contribuţiilor sociale. 
   (15) Dacă între angajatorii prevăzuţi la alin. (13) şi persoanele fizice 
care realizează venituri din salarii sau asimilate salariilor nu au fost 
încheiate acorduri, obligaţia privind achitarea contribuţiilor sociale 
datorate de angajatori, reţinerea şi plata contribuţiilor sociale 
individuale, precum şi depunerea declaraţiei prevăzute la alin. (1) 
revine angajatorilor. 
 
(18) Evidenţa obligaţiilor de plată a contribuţiilor de asigurări sociale 
datorate de angajatori şi asimilaţii acestora se ţine pe baza codului 
de identificare fiscală, iar cea privind contribuţiile de asigurări sociale 
individuale, pe baza codului numeric personal sau pe baza numărului 
de identificare fiscală, după caz. 
 

    .......................................................................... 
   
(12) Persoanele fizice care obţin venituri sub formă de salarii ca urmare a 
activităţii desfăşurate la misiunile diplomatice şi posturile consulare 
acreditate în România, precum şi la reprezentanţele din România ale 
persoanelor juridice străine depun declaraţia prevăzută la alin. (1) şi 
achită contribuţiile sociale obligatorii în cazul în care misiunile şi 
posturile, precum şi reprezentanţele respective nu optează pentru 
îndeplinirea obligaţiilor declarative şi de plată a contribuţiilor sociale. 
    .......................................................................... 
     
 

(15) Dacă între angajatorii prevăzuţi la alin. (13) şi persoanele fizice care 
realizează venituri din salarii sau asimilate salariilor nu au fost încheiate 
acorduri, obligaţia privind plata contribuţiilor sociale datorate de 
angajatori, reţinerea şi plata contribuţiilor sociale datorate de persoanele 
fizice respective, precum şi depunerea declaraţiei prevăzute la alin. (1) 
revine angajatorilor. 
    .......................................................................... 
    (18) Evidenţa obligaţiilor de plată a contribuţiei de asigurări sociale 
datorate de angajatori şi asimilaţii acestora se ţine pe baza codului de 
identificare fiscală, iar cea privind contribuţia de asigurări sociale datorată 
de persoanele fizice care au calitatea de angajaţi sau pentru care există 
obligaţia plăţii contribuţiei de asigurări sociale, potrivit prezentei legi, pe 
baza codului numeric personal sau pe baza numărului de identificare 
fiscală, după caz." 

SECŢIUNEA a 5-a 
    Baza de calcul al contribuţiei de asigurări sociale datorate de 
persoanele fizice care realizează venituri din activităţi 
independente 

55. Titlul secţiunii a 5-a a capitolului II al titlului V se modifică: 
    "Contribuţia de asigurări sociale datorată de persoanele fizice 
care realizează venituri din activităţi independente" 
 

    
Art. 148. Baza de calcul al contribuţiei de asigurări sociale 
datorate de persoanele fizice care realizează venituri din 

56. Articolul 148 se modifică: 
    "ART. 148 
    Baza de calcul al contribuţiei de asigurări sociale datorate de 
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activităţi independente şi care determină venitul net anual în 
sistem real şi/sau pe baza normelor anuale de venit 
 (1) Pentru persoanele fizice care realizează venituri din activităţi 
independente şi care determină venitul net anual în sistem real, baza 
lunară de calcul al contribuţiei de asigurări sociale, în cazul plăţilor 
anticipate cu titlu de contribuţii de asigurări sociale, o reprezintă 
echivalentul a 35% din câştigul salarial mediu brut utilizat la 
fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat, prevăzut la art. 
143 alin. (2), în vigoare în anul pentru care se stabilesc plăţile 
anticipate. 
    (2) În cazul persoanelor fizice care realizează venituri din activităţi 
independente şi care determină venitul net anual pe baza normelor 
anuale de venit, baza lunară de calcul al contribuţiei de asigurări 
sociale o reprezintă valoarea anuală a normei de venit raportată la 
numărul de luni în care se desfăşoară activitatea şi nu poate fi mai 
mică decât echivalentul reprezentând 35% din câştigul salarial mediu 
brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat, 
prevăzut la art. 143 alin. (2), în vigoare în anul pentru care se 
stabilesc plăţile anticipate, şi nici mai mare decât echivalentul a de 5 
ori acest câştig. 
    (3) Pentru persoanele fizice prevăzute la alin. (1), baza lunară de 
calcul al contribuţiei de asigurări sociale se recalculează în anul 
următor celui de realizare a venitului, în baza declaraţiei privind 
venitul realizat, şi se stabileşte ca diferenţă între venitul brut realizat 
şi cheltuielile efectuate în scopul desfăşurării activităţii independente, 
exclusiv cheltuielile reprezentând contribuţia de asigurări sociale, 
raportată la numărul de luni în care a fost desfăşurată activitatea. 
Baza lunară de calcul nu poate fi mai mică decât echivalentul 
reprezentând 35% din câştigul salarial mediu brut utilizat la 
fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat, prevăzut la art. 
143 alin. (2), în vigoare în anul pentru care se efectuează 
definitivarea contribuţiei, şi nici mai mare decât echivalentul a de 5 ori 
acest câştig. 

persoanele fizice care realizează venituri din activităţi independente 
  
   (1) Baza lunară de calcul al contribuţiei de asigurări sociale în cazul 
persoanelor care realizează venituri din activităţi independente o 
reprezintă venitul ales de contribuabil, care nu poate fi mai mic decât 
nivelul salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată aprobat prin 
hotărâre a Guvernului, în vigoare în luna pentru care se datorează 
contribuţia. 
   2) Persoanele fizice care realizează venituri din activităţi independente, 
din una sau mai multe surse de venit, datorează contribuţia de asigurări 
sociale dacă sunt îndeplinite următoarele condiţii, după caz: 
   a) venitul net realizat în anul precedent, stabilit în conformitate cu art. 
68, exclusiv cheltuielile reprezentând contribuţia de asigurări sociale, 
raportat la numărul lunilor de activitate din cursul anului, este cel puţin 
egal cu nivelul salariului de bază minim brut pe ţară în vigoare în luna 
ianuarie a anului pentru care se stabileşte contribuţia; 
      b) venitul net lunar estimat a se realiza potrivit art. 120 alin. (1) este 
cel puţin egal cu nivelul salariului de bază minim brut pe ţară în vigoare 
în luna în care îşi încep activitatea sau nivelul salariului de bază minim 
brut pe ţară în vigoare în luna ianuarie a anului pentru care se stabileşte 
contribuţia, în cazul celor care trec de la determinarea venitului net anual 
pe baza normelor anuale de venit la stabilirea venitului net anual potrivit 
regulilor prevăzute la art. 68; 
    c) valoarea lunară a normelor de venit, obţinută prin raportarea 
normelor anuale de venit la numărul lunilor de activitate din cursul anului 
după aplicarea corecţiilor prevăzute la art. 69, este cel puţin egală cu 
nivelul salariului de bază minim brut pe ţară în vigoare în luna ianuarie a 
anului pentru care se stabileşte contribuţia, în cazul contribuabililor care 
în anul fiscal în curs desfăşoară activităţi impuse pe bază de norme de 
venit; 
      d) venitul net lunar realizat în anul precedent, rămas după scăderea 
din venitul brut a cheltuielii deductibile prevăzute la art. 70, raportat la 
numărul lunilor de activitate din cursul anului, este cel puţin egal cu 
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    (4) Persoanele fizice prevăzute la alin. (1) şi (2) se încadrează în 
categoria asiguraţilor obligatoriu în sistemul public de pensii dacă 
îndeplinesc următoarele condiţii, după caz: 
    a) venitul realizat în anul precedent, rămas după scăderea din 
venitul brut a cheltuielilor efectuate în scopul desfăşurării activităţii 
independente, exclusiv cheltuielile reprezentând contribuţia de 
asigurări sociale, raportat la numărul lunilor de activitate din cursul 
anului, depăşeşte 35% din câştigul salarial mediu brut, în cazul 
contribuabililor care desfăşoară activităţi impuse în sistem real; 
    b) venitul lunar estimat a se realiza potrivit art. 120 alin. (1) 
depăşeşte 35% din câştigul salarial mediu brut, în cazul 
contribuabililor care desfăşoară activităţi impuse în sistem real şi îşi 
încep activitatea în cursul anului fiscal sau în cazul celor care trec de 
la determinarea venitului net anual pe baza normelor anuale de venit 
la impozitarea în sistem real; 
    c) valoarea lunară a normelor de venit, obţinută prin raportarea 
normelor anuale de venit la numărul lunilor de activitate din cursul 
anului după aplicarea corecţiilor prevăzute la art. 69, depăşeşte 35% 
din câştigul salarial mediu brut, în cazul contribuabililor care în anul 
fiscal în curs desfăşoară activităţi impuse pe bază de norme de venit. 
    (5) Persoanele fizice prevăzute la alin. (1) şi (2), obligate să se 
asigure în sistemul public de pensii, depun anual la organul fiscal 
competent, până la data de 31 ianuarie inclusiv a anului pentru care 
se stabilesc plăţile anticipate cu titlu de contribuţii de asigurări 
sociale, declaraţia privind îndeplinirea condiţiilor prevăzute la alin. 
(4). 
    (6) În cazul contribuabililor prevăzuţi la alin. (1) şi (2) care încep o 
activitate în cursul anului fiscal, declaraţia prevăzută la alin. (5) se 
depune în termen de 30 de zile de la data producerii evenimentului. 
    (7) Modelul, conţinutul, modalitatea de depunere şi de gestionare a 
declaraţiei prevăzute la alin. (5) se aprobă prin ordin al preşedintelui 
A.N.A.F.**), în termen de 90 de zile de la data intrării în vigoare a 
prezentului cod. 

nivelul salariului de bază minim brut pe ţară în vigoare în luna ianuarie a 
anului pentru care se stabileşte contribuţia, în cazul contribuabililor care 
realizează venituri din drepturi de proprietate intelectuală pentru care 
impozitul pe venit se stabileşte potrivit prevederilor art. 72 şi 73. 
    (3) Persoanele fizice prevăzute la alin. (1), obligate la plata 
contribuţiei, depun anual la organul fiscal competent, până la data de 31 
ianuarie inclusiv a anului pentru care se stabileşte contribuţia de asigurări 
sociale, declaraţia privind venitul asupra căruia datorează contribuţia, ca 
urmare a îndeplinirii condiţiilor prevăzute la alin. (2). 
    (4) În cazul contribuabililor prevăzuţi la alin. (1) care încep să 
desfăşoare activitate în cursul anului fiscal, iar venitul lunar estimat a se 
realiza, potrivit art. 120, din una sau mai multe surse de venit din cele 
menţionate la alin. (2), este cel puţin egal cu nivelul salariului de bază 
minim brut pe ţară în vigoare în luna în care se estimează veniturile, 
declaraţia prevăzută la alin. (3) se depune în termen de 30 de zile de la 
data producerii evenimentului. 
    (5) Modelul, conţinutul, modalitatea de depunere şi de gestionare a 
declaraţiei prevăzute la alin. (3) se aprobă prin ordin al preşedintelui 
A.N.A.F. 
    (6) Persoanele fizice care în anul fiscal precedent au realizat venituri 
cumulate din activităţi independente sub nivelul plafonului minim 
prevăzut la alin. (1) nu au obligaţia depunerii declaraţiei prevăzute la alin. 
(3) şi nu datorează contribuţia de asigurări sociale pentru anul în curs. 
    (7) Persoanele fizice prevăzute la alin. (6) pot opta pentru depunerea 
declaraţiei prevăzute la alin. (3) şi pentru plata contribuţiei de asigurări 
sociale pentru anul în curs, în aceleaşi condiţii prevăzute pentru 
persoanele care realizează venituri lunare peste nivelul salariului de bază 
minim brut pe ţară. Opţiunea este obligatorie pentru întregul an fiscal, cu 
excepţia situaţiei prevăzute la art. 151 alin. (3). 
    (8) Încadrarea în plafonul lunar prevăzut la alin. (1) se efectuează prin 
însumarea veniturilor din activităţi independente menţionate la alin. (2)." 
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    (8) Persoanele fizice prevăzute la alin. (1) care în anul fiscal 
precedent au realizat venituri sub nivelul plafonului minim prevăzut la 
alin. (3) nu au obligaţia depunerii declaraţiei prevăzute la alin. (5) şi 
nu datorează plăţi anticipate cu titlu de contribuţii de asigurări 
sociale. 
    (9) Contribuţiile de asigurări sociale plătite în anul fiscal în care 
persoanele prevăzute la alin. (1) au realizat venituri determinate în 
sistem real sub nivelul plafonului minim prevăzut la alin. (3) nu se 
restituie, acestea fiind luate în calcul la stabilirea stagiului de cotizare 
şi la stabilirea punctajului pentru pensionare. 
 

 ART. 149 
    Baza de calcul al contribuţiei de asigurări sociale datorate de 
persoanele fizice care realizează venituri din drepturi de 
proprietate intelectuală pentru care impozitul pe venit se reţine 
la sursă 
    Pentru persoanele fizice care realizează venituri din drepturi de 
proprietate intelectuală pentru care impozitul pe venit se reţine la 
sursă, baza lunară de calcul al contribuţiei de asigurări sociale o 
reprezintă diferenţa dintre venitul brut şi cheltuiala deductibilă 
prevăzută la art. 70 şi nu poate fi mai mare decât echivalentul a de 5 
ori câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului 
asigurărilor sociale de stat, prevăzut la art. 143 alin. (2), în vigoare în 
luna pentru care se datorează contribuţia. 
 

57. Articolul 149 se abrogă. 

 SECŢIUNEA a 6-a 

     

Stabilirea, plata şi declararea contribuţiei de asigurări sociale 

pentru veniturile din activităţi independente 

 58. Titlul secţiunii a 6-a a capitolului II al titlului V "Contribuţii 
sociale obligatorii" se modifică: 
    "Stabilirea şi plata contribuţiei de asigurări sociale în cazul 
persoanelor care realizează venituri din activităţi independente" 
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Art. 151. Plăţi anticipate cu titlu de contribuţii de asigurări 
sociale 
    (1) Persoanele fizice care realizează venituri din activităţi 
independente, care determină venitul net anual în sistem real şi/sau 
pe baza normelor anuale de venit, sunt obligate să efectueze în 
cursul anului plăţi anticipate cu titlu de contribuţii de asigurări sociale 
care se stabilesc de organul fiscal competent, prin decizie de 
impunere, pe baza declaraţiei prevăzute la art. 148 alin. (5). 
    (2) În decizia de impunere prevăzută la alin. (1), baza de calcul al 
contribuţiei de asigurări sociale se evidenţiază lunar, iar plata acestei 
contribuţii se efectuează trimestrial, în 4 rate egale, până la data de 
25 inclusiv a ultimei luni din fiecare trimestru. 
    (3) Obligaţiile de plată a contribuţiei de asigurări sociale 
reprezentând plăţi anticipate, determinate prin decizia de impunere 
prevăzută la alin. (1), se stabilesc prin aplicarea cotei de contribuţie 
prevăzute la art. 138 asupra bazelor de calcul prevăzute la art. 148 
alin. (1) şi (2), după caz. 
    (4) Cota de contribuţie de asigurări sociale pentru contribuabilii 
prevăzuţi la alin. (1) este cota pentru contribuţia individuală, 
prevăzută la art. 138. 
    (5) Contribuabilii prevăzuţi la alin. (1) pot opta pentru cota integrală 
de contribuţie de asigurări sociale corespunzătoare condiţiilor 
normale de muncă, prevăzută la art. 138. 
    (6) Opţiunea prevăzute la alin. (5) se exercită prin completarea 
corespunzătoare a declaraţiei prevăzute la art. 148 alin. (5), depusă 
la organul fiscal competent până la data de 31 ianuarie inclusiv a 
anului fiscal pentru care se doreşte utilizarea cotei integrale de 
contribuţie de asigurări sociale, în cazul contribuabililor care au 
desfăşurat activitate în anul precedent, respectiv în termen de 30 de 
zile de la începerea activităţii, în cazul contribuabililor care încep 
activitatea în cursul anului fiscal. 

59. Articolul 151 se modifică: 
    "ART. 151 
    Stabilirea şi plata contribuţiei de asigurări sociale în cazul 
persoanelor care realizează venituri din activităţi independente 
    (1) Contribuţia de asigurări sociale datorată de persoanele fizice care 
realizează venituri din activităţi independente potrivit prevederilor art. 
148, care nu se încadrează în categoriile de persoane exceptate de la 
plata contribuţiei de asigurări sociale prevăzute la art. 150, se stabileşte 
de organul fiscal competent, prin decizie de impunere, pe baza 
declaraţiei prevăzute la art. 148 alin. (3). Baza de calcul al contribuţiei de 
asigurări sociale se evidenţiază lunar, iar plata acesteia se efectuează 
trimestrial, în 4 rate egale, până la data de 25 inclusiv a ultimei luni din 
fiecare trimestru. 
    (2) Contribuţia de asigurări sociale stabilită prin decizia de impunere 
prevăzută la alin. (1) se calculează prin aplicarea cotei de contribuţie 
prevăzute la art. 138 lit. a) asupra bazei de calcul prevăzute la art. 148 
alin. (1). 
    (3) Persoanele prevăzute la alin. (1) care în cursul anului fiscal se 
încadrează în categoria persoanelor exceptate de la plata contribuţiei 
potrivit art. 150, cele care intră în suspendare temporară a activităţii 
potrivit legislaţiei în materie, precum şi cele care îşi încetează activitatea 
depun la organul fiscal competent, în termen de 30 de zile de la data la 
care a intervenit evenimentul, o declaraţie în vederea stopării obligaţiilor 
de plată reprezentând contribuţia de asigurări sociale stabilite conform 
alin. (2). Modelul declaraţiei se aprobă prin ordin al preşedintelui 
A.N.A.F." 
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    (7) Opţiunea prevăzută la alin. (5) este obligatorie pentru 
contribuabil pentru întreg anul fiscal, inclusiv la regularizarea plăţilor 
anticipate, şi se consideră reînnoită pentru fiecare an fiscal dacă 
contribuabilul nu solicită revenirea la cota individuală prin depunerea 
unei cereri la organul fiscal competent până la data de 31 ianuarie 
inclusiv a anului fiscal pentru care se doreşte revenirea la cota 
individuală de contribuţie de asigurări sociale. 
    (8) Persoanele prevăzute la alin. (1) care în cursul anului fiscal îşi 
încetează activitatea, nu se mai încadrează în categoria persoanelor 
care au obligaţia plăţii contribuţiei, precum şi cele care intră în 
suspendare temporară a activităţii potrivit legislaţiei în materie au 
obligaţia de a depune la organul fiscal cererea prevăzută la art. 121 
alin. (10), în vederea recalculării plăţilor anticipate. 
    (9) Persoanele fizice care realizează venituri din drepturi de 
proprietate intelectuală pentru care impozitul pe venit se reţine la 
sursă datorează contribuţii de asigurări sociale individuale în cursul 
anului, sub forma plăţilor anticipate, plătitorii de venituri având 
obligaţia calculării, reţinerii şi plăţii sumelor respective potrivit 
regulilor prevăzute la art. 72. 
    (10) Pentru persoanele prevăzute la alin. (9), obligaţiile 
reprezentând contribuţia individuală de asigurări sociale se 
calculează prin aplicarea cotei individuale de contribuţie prevăzute la 
art. 138 asupra veniturilor prevăzute la art. 149, se reţin şi se plătesc 
de către plătitorul de venit până la data de 25 inclusiv a lunii 
următoare celei în care s-au plătit veniturile, acestea fiind obligaţii 
finale. 
    (11) În cazul persoanelor prevăzute la alin. (10), încadrarea în 
plafonul lunar reprezentând echivalentul a de 5 ori câştigul salarial 
mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de 
stat se efectuează de către plătitorul de venituri. 

ART. 152 
    Declararea şi definitivarea contribuţiei de asigurări sociale în 
cazul veniturilor din activităţi independente 

60. Articolul 152 se abrogă. 
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.....     

 CAPITOLUL III 
    
 Contribuţiile de asigurări sociale de sănătate datorate bugetului 
Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate 

 61. Titlul capitolului III al titlului V "Contribuţii sociale obligatorii" 
se modifică şi va avea următorul cuprins: 
    "Contribuţia de asigurări sociale de sănătate datorată Fondului 
naţional unic de asigurări sociale de sănătate" 

ART. 153 
    Contribuabilii/Plătitorii de venit la sistemul de asigurări 
sociale de sănătate 
    (1) Următoarele persoane au calitatea de contribuabili (....) 
    a) cetăţenii români cu domiciliul în ţară; 
 

62. La articolul 153 alineatul (1), litera a) se modifică: 
 
 
 

 "a) cetăţenii români cu domiciliul sau reşedinţa în România;". 

Art. 153 
g) Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, prin agenţiile pentru 
ocuparea forţei de muncă judeţene şi a municipiului Bucureşti, pentru persoanele 
care beneficiază de indemnizaţie de şomaj sau, după caz, de alte drepturi de 
protecţie socială care se acordă din bugetul asigurărilor pentru şomaj, potrivit legii, 
şi pentru care dispoziţiile legale prevăd plata contribuţiei de asigurări sociale de 
sănătate din bugetul asigurărilor pentru şomaj; 
    h) Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială, care administrează şi 
gestionează prestaţiile sociale acordate de la bugetul de stat, prin agenţiile pentru 
plăţi şi inspecţie socială judeţene şi a municipiului Bucureşti, pentru persoanele 
fizice care adoptă copii şi care beneficiază de indemnizaţie lunară pe perioada 
concediului de acomodare, potrivit Legii nr. 273/2004 privind procedura adopţiei, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru persoanele care 
beneficiază de indemnizaţie pentru creşterea copilului potrivit Ordonanţei de 
urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru 
creşterea copiilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 132/2011, cu modificările şi 
completările ulterioare, precum şi pentru persoanele care beneficiază de 
indemnizaţie pentru copilul cu handicap potrivit Legii nr. 448/2006 privind protecţia 
şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
   i) Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială, care administrează şi 
gestionează prestaţiile sociale acordate de la bugetul de stat, prin agenţiile 
judeţene pentru prestaţii sociale, pentru persoanele care beneficiază de ajutor 
social potrivit Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
    j) Casa Naţională de Pensii Publice, prin casele teritoriale de pensii şi casele 
sectoriale de pensii, pentru persoanele care realizează venituri din pensii, precum 

 63. La articolul 153 alineatul (1), literele g) - o) se abrogă. 
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şi pentru persoanele preluate în plata indemnizaţiilor pentru incapacitate temporară 
de muncă ca urmare a unui accident de muncă sau a unei boli profesionale; 
    k) entităţile care plătesc venituri din pensii, altele decât cele prevăzute la lit. j); 
    l) Ministerul Justiţiei, prin unităţile sistemului administraţiei penitenciare, pentru 
persoanele care execută o pedeapsă privativă de libertate sau se află în arest 
preventiv în unităţile penitenciare, precum şi pentru persoanele care se află în 
executarea unei măsuri educative ori de siguranţă privative de libertate, respectiv 
persoanele care se află în perioada de amânare sau de întrerupere a executării 
pedepsei privative de libertate, dacă nu au venituri; 
    m) Ministerul Afacerilor Interne, pentru persoanele reţinute, arestate sau deţinute 
care se află în centrele de reţinere şi arestare preventivă organizate în subordinea 
acestei instituţii, care nu au venituri, pentru străinii aflaţi în centrele de cazare în 
vederea returnării ori expulzării, precum şi pentru cei care sunt victime ale traficului 
de persoane, care se află în timpul procedurilor necesare stabilirii identităţii şi sunt 
cazaţi în centrele special amenajate potrivit legii; 
    n) Secretariatul de Stat pentru Culte, pentru personalul monahal al cultelor 
recunoscute, dacă nu realizează venituri din muncă, pensie sau din alte surse; 
    o) autorităţile administraţiei publice locale, pentru persoanele, cetăţeni români, 
care sunt victime ale traficului de persoane, pentru o perioadă de cel mult 12 luni, 
dacă nu au venituri. 
  Art. 154. Categorii de persoane fizice exceptate de la plata 
contribuţiei de asigurări sociale de sănătate 
(1) Următoarele categorii de persoane fizice sunt exceptate de la 
plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate: 
    a) copiii până la vârsta de 18 ani, tinerii de la 18 ani până la vârsta 
de 26 de ani, dacă sunt elevi, inclusiv absolvenţii de liceu, până la 
începerea anului universitar, dar nu mai mult de 3 luni de la 
terminarea studiilor, ucenicii sau studenţii, precum şi persoanele care 
urmează modulul instruirii individuale, pe baza cererii lor, pentru a 
deveni soldaţi sau gradaţi profesionişti. Dacă realizează venituri din 
salarii sau asimilate salariilor, venituri din activităţi independente, 
venituri din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură, pentru aceste 
venituri datorează contribuţie; 
    b) tinerii cu vârsta de până la 26 de ani care provin din sistemul de 
protecţie a copilului. Dacă realizează venituri din cele prevăzute la lit. 
a) sau sunt beneficiari de ajutor social acordat în temeiul Legii nr. 
416/2001, cu modificările şi completările ulterioare, pentru aceste 

 64. La articolul 154 alineatul (1), literele a), b), f) şi g) se modifică: 
    
 
  
"a) copiii până la vârsta de 18 ani, tinerii de la 18 ani până la vârsta de 
26 de ani, dacă sunt elevi, inclusiv absolvenţii de liceu, până la începerea 
anului universitar, dar nu mai mult de 3 luni de la terminarea studiilor, 
ucenici sau studenţi, precum şi persoanele care urmează modulul 
instruirii individuale, pe baza cererii lor, pentru a deveni soldaţi sau 
gradaţi profesionişti. Dacă realizează venituri din salarii sau asimilate 
salariilor sau venituri lunare cumulate din activităţi independente, 
activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură peste valoarea salariului de 
bază minim brut pe ţară, pentru aceste venituri datorează contribuţie; 
   b) tinerii cu vârsta de până la 26 de ani care provin din sistemul de 
protecţie a copilului. Dacă realizează venituri din salarii sau asimilate 
salariilor sau venituri lunare cumulate din activităţi independente, 
activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură peste valoarea salariului de 
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venituri datorează contribuţie; 
................................. 
  f) bolnavii cu afecţiuni incluse în programele naţionale de sănătate 
stabilite de Ministerul Sănătăţii, până la vindecarea respectivei 
afecţiuni, dacă nu realizează venituri asupra cărora se datorează 
contribuţia; 
    g) femeile însărcinate şi lăuzele, dacă nu realizează venituri 
asupra cărora se datorează contribuţia sau dacă nivelul lunar al 
acestora este sub valoarea salariului de bază minim brut pe ţară. În 
cazul în care venitul lunar realizat depăşeşte nivelul salariului de 
bază minim brut pe ţară, baza lunară de calcul al contribuţiei de 
asigurări sociale de sănătate o reprezintă numai partea de venit care 
depăşeşte acest nivel. 

bază minim brut pe ţară, pentru aceste venituri datorează contribuţie; 
    .......................................................................... 
    f) bolnavii cu afecţiuni incluse în programele naţionale de sănătate 
stabilite de Ministerul Sănătăţii, până la vindecarea respectivei afecţiuni; 
 
 
   g) femeile însărcinate şi lăuzele;". 

 65. La articolul 154 alineatul (1), după litera g) se introduc nouă noi 
litere, literele h) - p): 
    "h) persoanele fizice care au calitatea de pensionari, pentru veniturile 
din pensii; 
    i) persoanele care se află în concediu medical pentru incapacitate 
temporară de muncă, acordat în urma unui accident de muncă sau a 
unei boli profesionale, pentru indemnizaţia pentru incapacitate temporară 
de muncă ca urmare a unui accident de muncă sau a unei boli 
profesionale; 
    j) persoanele care beneficiază de indemnizaţie de şomaj sau, după 
caz, de alte drepturi de protecţie socială care se acordă din bugetul 
asigurărilor pentru şomaj, potrivit legii, pentru aceste drepturile băneşti; 
    k) persoanele care se află în concediu de acomodare, potrivit Legii nr. 
273/2004 privind procedura adopţiei, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, în concediu pentru creşterea copilului potrivit 
prevederilor art. 2 şi art. 31 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 
111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea 
copiilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 132/2011, cu modificările şi 
completările ulterioare, pentru drepturile băneşti acordate de aceste legi; 
    l) persoanele fizice care beneficiază de ajutor social potrivit Legii nr. 
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416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările 
ulterioare, pentru aceste drepturi băneşti; 
    m) persoanele care execută o pedeapsă privativă de libertate sau se 
află în arest preventiv în unităţile penitenciare, persoanele reţinute, 
arestate sau deţinute care se află în centrele de reţinere şi arestare 
preventivă organizate în subordinea Ministerului Afacerilor Interne, 
precum şi persoanele care se află în executarea unei măsuri educative 
ori de siguranţă privative de libertate, respectiv persoanele care se află în 
perioada de amânare sau de întrerupere a executării pedepsei privative 
de libertate; 
    n) străinii aflaţi în centrele de cazare în vederea returnării ori 
expulzării, precum şi pentru cei care sunt victime ale traficului de 
persoane, care se află în timpul procedurilor necesare stabilirii identităţii 
şi sunt cazaţi în centrele special amenajate potrivit legii; 
    o) personalul monahal al cultelor recunoscute, aflat în evidenţa 
Secretariatului de Stat pentru Culte; 
    p) persoanele cetăţeni români, care sunt victime ale traficului de 
persoane, pentru o perioadă de cel mult 12 luni." 

Art. 154  
(2) În cazul persoanelor aflate în situaţiile prevăzute la alin. (1), cu 
excepţia celor de la lit. c) şi g), care realizează venituri asupra cărora 
datorează contribuţia de asigurări sociale de sănătate, iar totalul 
lunar al acestora este sub nivelul salariului de bază minim brut pe 
ţară, contribuţia se datorează asupra venitului realizat. 
 

 66. La articolul 154, alineatul (2) se modifică: 
    "(2) Persoanele fizice aflate în situaţiile prevăzute la alin. (1) lit. c) - p) 
sunt exceptate de la plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate pe 
perioada şi, după caz, pentru drepturile băneşti primite, prevăzute la alin. 
(1), dacă nu realizează venituri din cele menţionate la art. 155 sau dacă 
nivelul lunar cumulat al acestora este sub valoarea salariului de bază 
minim brut pe ţară. În cazul realizării de venituri din cele menţionate la 
art. 155 peste nivelul salariului de bază minim brut pe ţară, lunar, pentru 
acestea se datorează contribuţia de asigurări sociale de sănătate potrivit 
prezentului titlu." 

 
 
SECŢIUNEA a 2-a 
    Veniturile pentru care se datorează contribuţia, cotele de 
contribuţi 

 67. Titlul secţiunii a 2-a a capitolului III al titlului V "Contribuţii 
sociale obligatorii" se modifică: 
    "Veniturile pentru care se datorează contribuţia şi cota de 
contribuţie" 
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Art. 155  
Categorii de venituri supuse contribuţiilor de asigurări sociale 
de sănătate 
    (1) Contribuabilii/Plătitorii de venit la sistemul de asigurări sociale 
de sănătate, prevăzuţi la art. 153, datorează, după caz, contribuţii de 
asigurări sociale de sănătate pentru următoarele categorii de venituri: 
    a) venituri din salarii sau asimilate salariilor, definite conform art. 
76; 
    b) venituri din pensii, definite conform art. 99; 
    c) venituri din activităţi independente, definite conform art. 67; 
    d) venituri din asocierea cu o persoană juridică, contribuabil potrivit 
titlurilor II, III sau Legii nr. 170/2016, pentru care sunt aplicabile 
prevederile art. 125; 
    e) venituri din cedarea folosinţei bunurilor, definite conform art. 83; 
    f) venituri din investiţii, definite conform art. 91; 
    g) venituri din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură, definite 
conform art. 103; 
    h) venituri din alte surse, definite conform art. 114 şi 117; 
    i) indemnizaţii de şomaj; 
    j) indemnizaţii pentru creşterea copilului; 
    k) ajutorul social acordat potrivit Legii nr. 416/2001, cu modificările 
şi completările ulterioare; 
    l) indemnizaţii pentru incapacitate temporară de muncă drept 
urmare a unui accident de muncă sau unei boli profesionale. 
    (2) Pentru veniturile prevăzute la alin. (1) se datorează contribuţii 
de asigurări sociale de sănătate şi în cazul în care acestea sunt 
realizate de persoanele fizice aflate în situaţiile prevăzute la art. 60. 

68. Articolul 155 se modifică: 
    "ART. 155 
    Categorii de venituri supuse contribuţiei de asigurări sociale de 
sănătate 
    (1) Contribuabilii la sistemul de asigurări sociale de sănătate, prevăzuţi 
la art. 153 alin. (1) lit. a) - d), datorează, după caz, contribuţia de 
asigurări sociale de sănătate pentru veniturile din salarii şi asimilate 
salariilor, definite potrivit art. 76, realizate din România şi din afara 
României, cu respectarea legislaţiei europene aplicabile în domeniul 
securităţii sociale, precum şi a acordurilor privind sistemele de securitate 
socială la care România este parte, pentru care există obligaţia declarării 
în România. 
    (2) Contribuabilii la sistemul de asigurări sociale de sănătate, prevăzuţi 
la art. 153 alin. (1) lit. a) - d), care nu se încadrează în categoriile de 
persoane exceptate de la plata contribuţiei de asigurări sociale de 
sănătate potrivit prevederilor art. 154, datorează contribuţia de asigurări 
sociale de sănătate dacă realizează venituri anuale cumulate cel puţin 
egale cu 12 salarii de bază minime brute pe ţară din una sau mai multe 
surse de venituri din următoarele categorii: 
    a) venituri din activităţi independente, definite conform art. 67 şi 67^1; 
   b) venituri din asocierea cu o persoană juridică, contribuabil potrivit 
titlurilor II, III sau Legii nr. 170/2016, pentru care sunt aplicabile 
prevederile art. 125; 
    c) venituri din cedarea folosinţei bunurilor, definite conform art. 83; 
    d) venituri din investiţii, definite conform art. 91; 
    e) venituri din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură, definite 
conform art. 103; 
    f) venituri din alte surse, definite conform art. 114 şi 116. 
    (3) Prevederile alin. (1) şi (2) sunt aplicabile şi în cazul în care 
veniturile sunt realizate de persoane fizice aflate în situaţiile prevăzute la 
art. 60." 
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ART. 156 
     
Cotele de contribuţii de asigurări sociale de sănătate 
    Cotele de contribuţii de asigurări sociale de sănătate sunt 
următoarele: 
    a) 5,5% pentru contribuţia individuală; 
    b) 5,2% pentru contribuţia datorată de angajator. 
 

69. Articolul 156 se modifică: 
    "ART. 156 
    Cota de contribuţie de asigurări sociale de sănătate 
    Cota de contribuţie de asigurări sociale de sănătate este de 10% şi se 
datorează de către persoanele fizice care au calitatea de angajaţi sau 
pentru care există obligaţia plăţii contribuţiei de asigurări sociale de 
sănătate, potrivit prezentei legi." 

 
 
 
ART. 157 
    Baza de calcul al contribuţiei individuale de asigurări sociale 
de sănătate în cazul persoanelor fizice care realizează venituri 
din salarii sau asimilate salariilor 
    (1) Baza lunară de calcul al contribuţiei individuale de asigurări 
sociale de sănătate, în cazul persoanelor fizice care realizează 
venituri din salarii sau asimilate salariilor, în ţară şi în străinătate, cu 
respectarea prevederilor legislaţiei europene aplicabile în domeniul 
securităţii sociale, precum şi a acordurilor privind sistemele de 
securitate socială la care România este parte, o reprezintă câştigul 
brut care include: 

70. La articolul 157, denumirea marginală şi partea introductivă a 
alineatului (1) se modifică: 
     
"ART. 157 
    Baza de calcul al contribuţiei de asigurări sociale de sănătate în 
cazul persoanelor fizice care realizează venituri din salarii sau 
asimilate salariilor 
    (1) Baza lunară de calcul al contribuţiei de asigurări sociale de 
sănătate, în cazul persoanelor fizice care realizează venituri din salarii 
sau asimilate salariilor, în ţară şi în străinătate, cu respectarea 
prevederilor legislaţiei europene aplicabile în domeniul securităţii sociale, 
precum şi a acordurilor privind sistemele de securitate socială la care 
România este parte, o reprezintă câştigul brut care include:". 
 

ART. 158 
    Baza de calcul al contribuţiei de asigurări sociale de sănătate datorate de 
angajatori sau de persoane asimilate acestora prevăzute la art. 153 alin. (1) lit. f) 
ART. 159 
    Prevederi specifice privind contribuţia individuală de asigurări sociale de 
sănătate 
 ART. 160-167 
    Baza de calcul al contribuţiei de asigurări sociale de sănătate datorate pentru: 
- persoanele fizice cu venituri din pensii şi de către cele care primesc indemnizaţii 
pentru incapacitate temporară de muncă ca urmare a unui accident de muncă sau 
a unei boli profesionale,  
- persoanele fizice care beneficiază de drepturi băneşti lunare ce se suportă din 
bugetul asigurărilor pentru şomaj, potrivit legii,  
- persoanele fizice care beneficiază de indemnizaţie lunară pe perioada concediului 

71. Articolele 158 - 167 se abrogă. 
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de acomodare, pntru persoanele fizice care beneficiază de indemnizaţie pentru 
creşterea copilului, precum şi pentru persoanele care beneficiază de indemnizaţie 
pentru copilul cu handicap 
- persoanele fizice care beneficiază de ajutor social 
- persoanele fizice care execută o pedeapsă privativă de libertate sau se află în 
arest preventiv, precum şi pentru 
- persoanele fizice care se află în executarea unei măsuri educative ori de 
siguranţă privative de libertate, respectiv persoanele care se află în perioada de 
amânare sau de întrerupere a executării pedepsei privative de libertate, dacă nu au 
venituri 
 - pentru străinii aflaţi în centrele de cazare în vederea returnării ori expulzării, 
precum şi pentru cei care sunt victime ale traficului de persoane, care se află în 
timpul procedurilor necesare stabilirii identităţii şi sunt cazaţi în centrele special 
amenajate potrivit legii 
 - pentru personalul monahal al cultelor recunoscute, dacă nu realizează venituri 
din muncă, pensie sau din alte surse 
 - pentru persoanele, cetăţeni români, care sunt victime ale traficului de persoane 
 
SECŢIUNEA a 4-a 
    Stabilirea, plata şi declararea contribuţiilor de asigurări 
sociale de sănătate în cazul veniturilor din salarii şi asimilate 
salariilor, veniturilor din pensii, în cazul veniturilor obţinute de 
persoanele fizice aflate sub protecţia sau în custodia statului, 
precum şi în cazul persoanelor fizice care realizează în România 
venituri din salarii sau asimilate salariilor de la angajatori din 
alte state 

72. Titlul secţiunii a 4-a a capitolului III al titlului V "Contribuţii 
sociale obligatorii" se modifică şi va avea următorul cuprins: 
    "Stabilirea, plata şi declararea contribuţiei de asigurări sociale de 
sănătate în cazul veniturilor din salarii şi asimilate salariilor" 

 
ART. 168 
    Stabilirea şi plata contribuţiilor de asigurări sociale de 
sănătate 
    (1) Persoanele fizice şi juridice care au calitatea de angajatori sau 
sunt asimilate acestora, precum şi instituţiile prevăzute la art. 153 
alin. (1) lit. g) - o) au obligaţia de a calcula şi de a reţine la sursă 
contribuţiile individuale de asigurări sociale de sănătate, precum şi 
obligaţia de a calcula contribuţiile de asigurări sociale de sănătate 
datorate de aceştia, după caz. 

73. La articolul 168, denumirea marginală şi alineatele (1), (3), (4), (5) 
şi (8) se modifică şi vor avea următorul cuprins: 
    "ART. 168 
    Stabilirea şi plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate 
    (1) Persoanele fizice şi juridice care au calitatea de angajatori sau sunt 
asimilate acestora au obligaţia de a calcula şi de a reţine la sursă 
contribuţia de asigurări sociale de sănătate datorată de către persoanele 
fizice care obţin venituri din salarii sau asimilate salariilor. 
    .......................................................................... 
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 (3) Contribuţiile de asigurări sociale de sănătate individuale calculate 
şi reţinute potrivit alin. (1) se plătesc, până la data de 25 inclusiv a 
lunii următoare celei pentru care se plătesc veniturile sau până la 
data de 25 inclusiv a lunii următoare trimestrului pentru care se 
datorează, după caz, împreună cu contribuţia angajatorului ori a 
persoanelor asimilate angajatorului datorată potrivit legii. 
    (4) Prin derogare de la prevederile alin. (1), persoanele fizice care 
îşi desfăşoară activitatea în România şi obţin venituri sub formă de 
salarii de la angajatori care nu au sediu social, sediu permanent sau 
reprezentanţă în România şi care datorează contribuţiile sociale 
obligatorii pentru salariaţii lor, potrivit prevederilor legislaţiei europene 
aplicabile în domeniul securităţii sociale, precum şi a acordurilor 
privind sistemele de securitate socială la care România este parte, 
au obligaţia de a calcula şi de a reţine contribuţiile individuale şi pe 
cele ale angajatorului, precum şi de a le plăti lunar, până la data de 
25 inclusiv a lunii următoare celei pentru care se plătesc veniturile, 
numai dacă există un acord încheiat în acest sens cu angajatorul. 
    (5) Calculul contribuţiilor de asigurări sociale de sănătate 
individuale se realizează prin aplicarea cotei prevăzute la art. 156 lit. 
a) asupra bazelor lunare de calcul menţionate la art. 157, art. 160 - 
167, după caz. 
(8) Calculul contribuţiilor de asigurări sociale de sănătate datorate de 
persoanele care realizează în România venituri din salarii sau 
asimilate salariilor de la angajatori din state care nu intră sub 
incidenţa legislaţiei europene aplicabile în domeniul securităţii 
sociale, precum şi a acordurilor privind sistemele de securitate 
socială la care România este parte se realizează de către acestea, 
prin aplicarea cotei integrale de contribuţie rezultate din însumarea 
cotei individuale cu cea datorată de angajator prevăzute la art. 156, 
asupra bazei lunare de calcul prevăzute la art. 157. Contribuţia se 
plăteşte până la data de 25 a lunii următoare celei pentru care se 
plătesc veniturile. 
 

(3) Contribuţia de asigurări sociale de sănătate calculată şi reţinută 
potrivit alin. (1) se plăteşte până la data de 25 inclusiv a lunii următoare 
celei pentru care se plătesc veniturile sau până la data de 25 inclusiv a 
lunii următoare trimestrului pentru care se datorează, după caz, potrivit 
legii. 
     
(4) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), persoanele fizice care îşi 
desfăşoară activitatea în România şi obţin venituri sub formă de salarii de 
la angajatori care nu au sediu social, sediu permanent sau reprezentanţă 
în România şi care datorează contribuţia de asigurări sociale de sănătate 
în România, potrivit prevederilor legislaţiei europene aplicabile în 
domeniul securităţii sociale, precum şi a acordurilor privind sistemele de 
securitate socială la care România este parte, au obligaţia de a calcula 
contribuţia de asigurări sociale de sănătate, precum şi de a o plăti lunar, 
până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei pentru care se plătesc 
veniturile, numai dacă există un acord încheiat în acest sens cu 
angajatorul. 
    (5) Calculul contribuţiei de asigurări sociale de sănătate se realizează 
prin aplicarea cotei prevăzute la art. 156 asupra bazei lunare de calcul 
menţionate la art. 157. 
    .......................................................................... 
    (8) Calculul contribuţiei de asigurări sociale de sănătate datorate de 
persoanele prevăzute la alin. (2) se realizează de către acestea, conform 
prevederilor alin. (5) şi alin. (5^1). Contribuţia se plăteşte până la data de 
25 a lunii următoare celei pentru care se plătesc veniturile." 
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Art. 168 alin. (6)  
Calculul contribuţiilor de asigurări sociale de sănătate datorate de angajatori sau 
persoane asimilate acestora se realizează prin aplicarea cotei prevăzute la art. 156 
lit. b) asupra bazei lunare de calcul prevăzute la art. 158, cu respectarea 
prevederilor specifice prevăzute la art. 159. 

 74. La articolul 168, alineatul (6) se abrogă. 
 

 
 

75. La articolul 168, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, 
alineatul (5^1), cu următorul cuprins: 
    "(5^1) Prevederile art. 146 alin. (5^1) - (5^3) se aplică în mod 
corespunzător." 

Art. 168 alin. (9) Calculul contribuţiei de asigurări sociale de sănătate pentru 
persoanele fizice care realizează venituri din pensii provenite dintr-un alt stat se 
realizează de către organul fiscal competent în baza declaraţiei specifice prevăzute 
la art. 130 alin. (4) sau a declaraţiei privind venitul estimat prevăzute la art. 120, 
după caz, cu respectarea prevederilor legislaţiei europene aplicabile în domeniul 
securităţii sociale, precum şi a acordurilor privind sistemele de securitate socială la 
care România este parte. 
    (9^1) Informaţiile privind cuantumul contribuţiei de asigurări sociale de sănătate 
calculate conform alin. (9) se comunică de către A.N.A.F. Ministerului Sănătăţii, în 
condiţiile stabilite prin hotărâre a Guvernului**) dată în temeiul art. 269 alin. (1) lit. 
b) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare. 
    (9^2) Casa Naţională de Pensii Publice, prin casele teritoriale de pensii şi casele 
sectoriale de pensii, precum şi entităţile care plătesc venituri din pensii, prevăzute 
la art. 153 alin. (1) lit. k), calculează şi comunică Ministerului Sănătăţii, în condiţiile 
stabilite prin hotărâre a Guvernului**) dată în temeiul art. 269 alin. (1) lit. b) din 
Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
informaţiile privind cuantumul contribuţiei de asigurări sociale de sănătate aferente 
veniturilor din pensii pentru care contribuţia de asigurări sociale de sănătate se 
suportă de la bugetul de stat. 
    (9^3) În vederea înregistrării în Registrul unic de evidenţă al asiguraţilor, 
A.N.A.F., Casa Naţională de Pensii Publice, prin casele teritoriale de pensii şi 
casele sectoriale de pensii, şi entităţile care plătesc venituri din pensii, prevăzute la 
art. 153 alin. (1) lit. k), transmit Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, în format 
electronic, în condiţiile stabilite prin hotărâre a Guvernului**) dată în temeiul art. 
269 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, listele persoanelor fizice care realizează venituri din pensii pentru care 
contribuţia de asigurări sociale de sănătate se suportă de la bugetul de stat. 
 

 

76. La articolul 168, alineatele (9) - (9^3) se abrogă. 
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 ART. 169 
    Depunerea declaraţiilor 
    (1) Următoarele categorii de persoane sunt obligate să depună 
lunar, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei pentru care 
se plătesc veniturile, declaraţia prevăzută la art. 147 alin. (1): 
    a) persoanele fizice şi juridice care au calitatea de angajatori sau 
persoanele asimilate acestora; 
    b) instituţiile prevăzute la art. 153 alin. (1) lit. g) - i) şi l) - o); 
  c) Casa Naţională de Pensii Publice, prin casele teritoriale de 
pensii, precum şi casele sectoriale de pensii pentru sumele 
reprezentând pensii prevăzute la art. 168 alin. (10), pensii sau 
diferenţe de pensii stabilite prin lege sau în baza unor hotărâri 
judecătoreşti rămase definitive şi irevocabile/hotărâri judecătoreşti 
definitive şi executorii sau potrivit legislaţiei în materie aferente 
perioadelor în care contribuţia a fost suportată de contribuabil potrivit 
legii, precum şi pentru persoanele preluate în plata indemnizaţiilor 
pentru incapacitate temporară de muncă ca urmare a unui accident 
de muncă sau a unei boli profesionale; 
    d) persoanele care realizează în România venituri din salarii sau 
asimilate salariilor de la angajatori din state care nu intră sub 
incidenţa legislaţiei europene aplicabile în domeniul securităţii 
sociale, precum şi a acordurilor privind sistemele de securitate 
socială la care România este parte; 
    e) entităţile prevăzute la art. 153 alin. (1) lit. k) pentru sumele 
reprezentând pensii prevăzute la art. 168 alin. (10), pensii sau 
diferenţe de pensii stabilite prin lege sau în baza unor hotărâri 
judecătoreşti rămase definitive şi irevocabile/hotărâri judecătoreşti 
definitive şi executorii sau potrivit legislaţiei în materie aferente 
perioadelor în care contribuţia a fost suportată de contribuabil potrivit 
legii. 
   (3) În cazul în care au fost acordate sume de natura celor 
prevăzute la art. 168 alin. (10), cu excepţia veniturilor din pensii, 

 77. La articolul 169, alineatele (1), (3) şi (3^2) se modifică: 
    "ART. 169 
    (1) Următoarele categorii de persoane sunt obligate să depună lunar, 
până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei pentru care se plătesc 
veniturile, declaraţia prevăzută la art. 147 alin. (1): 
    a) persoanele fizice şi juridice care au calitatea de angajatori sau 
persoanele asimilate acestora; 
    b) persoanele care realizează în România venituri din salarii sau 
asimilate salariilor de la angajatori din state care nu intră sub incidenţa 
legislaţiei europene aplicabile în domeniul securităţii sociale, precum şi a 
acordurilor privind sistemele de securitate socială la care România este 
parte; 
     c) instituţiile publice şi alte entităţi care plătesc drepturi de natura celor 
menţionate la art. 168 alin. (7), (7^1) şi (10), aferente perioadelor în care 
contribuţia de asigurări sociale de sănătate era suportată, potrivit legii, de 
către aceste instituţii sau de către beneficiarii de venit, după caz; 
    .......................................................................... 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(3) În cazul în care au fost acordate sume reprezentând salarii/solde sau 
diferenţe de salarii/solde stabilite în baza unor hotărâri judecătoreşti 
rămase definitive şi irevocabile/hotărâri judecătoreşti definitive şi 
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sume reprezentând salarii/solde sau diferenţe de salarii/solde 
stabilite în baza unor hotărâri judecătoreşti rămase definitive şi 
irevocabile/hotărâri judecătoreşti definitive şi executorii, precum şi în 
cazul în care prin astfel de hotărâri s-a dispus reîncadrarea în muncă 
a unor persoane, contribuţiile de asigurări sociale de sănătate 
datorate potrivit legii se declară până la data de 25 a lunii următoare 
celei în care au fost plătite aceste sume, prin depunerea declaraţiilor 
rectificative pentru lunile cărora le sunt aferente sumele respective. 
     (3^2) În cazul în care au fost acordate sume reprezentând pensii 

prevăzute la art. 168 alin. (10), pensii sau diferenţe de pensii stabilite 

prin lege sau în baza unor hotărâri judecătoreşti rămase definitive şi 

irevocabile/hotărâri judecătoreşti definitive şi executorii, pentru 

perioadele în care contribuţia a fost suportată de contribuabil potrivit 

legii, contribuţiile de asigurări sociale de sănătate datorate se declară 

până la data de 25 a lunii următoare celei în care au fost plătite 

aceste sume prin depunerea declaraţiei prevăzute la alin. (1). 

executorii, precum şi în cazul în care prin astfel de hotărâri s-a dispus 
reîncadrarea în muncă a unor persoane, contribuţiile de asigurări sociale 
de sănătate datorate potrivit legii se declară până la data de 25 a lunii 
următoare celei în care au fost plătite aceste sume, prin depunerea 
declaraţiilor rectificative pentru lunile cărora le sunt aferente sumele 
respective. 
    .......................................................................... 
 

    (3^2) În cazul în care au fost acordate sume de natura celor prevăzute 
la art. 168 alin. (7), (7^1) şi (10), pentru perioadele în care contribuţia de 
asigurări sociale de sănătate era suportată, potrivit legii, de către aceste 
instituţii sau de către beneficiarii de venit, după caz, contribuţiile de 
asigurări sociale de sănătate datorate se declară până la data de 25 a 
lunii următoare celei în care au fost plătite aceste sume prin depunerea 
declaraţiei prevăzute la alin. (1)." 
 

   (2) În situaţia persoanelor fizice care realizează venituri din activităţi 
independente, din asocieri fără personalitate juridică sau din cedarea folosinţei 
bunurilor, pentru care plătitorul de venit are obligaţia reţinerii la sursă a contribuţiei 
de asigurări sociale de sănătate, declararea contribuţiei se face de către plătitorul 
de venit prin depunerea declaraţiei prevăzute la art. 147 alin. (1) până la data de 25 
inclusiv a lunii următoare celei în care s-au plătit veniturile. 
    (5) Persoanele fizice care realizează venituri din pensii provenite dintr-un alt stat, 
cu respectarea prevederilor legislaţiei europene aplicabile în domeniul securităţii 
sociale, precum şi a acordurilor privind sistemele de securitate socială la care 
România este parte, au obligaţia ca în termen de 30 de zile de la data încadrării în 
această categorie de persoane să declare la organul fiscal competent venitul lunar 
din pensie, prin depunerea declaraţiei privind venitul estimat prevăzute la art. 120. 
    (6) Pentru transformarea în lei a sumelor obţinute în valută, reprezentând 
venituri din pensii realizate de persoanele fizice prevăzute la alin. (5), se utilizează 
cursul de schimb al pieţei valutare, comunicat de Banca Naţională a României, din 
ziua precedentă depunerii declaraţiei privind venitul estimat. 
 
 

 

78. La articolul 169, alineatele (2), (5) şi (6) se abrogă. 
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SECŢIUNEA a 5 
    Baza de calcul al contribuţiei de asigurări sociale de sănătate 
datorate de persoanele fizice care realizează venituri din 
activităţi independente, din activităţi agricole, silvicultură, 
piscicultură, din asocieri fără personalitate juridică, precum şi 
din cedarea folosinţei bunurilor 

79. Titlul secţiunii a 5-a a capitolului III al titlului V "Contribuţii 
sociale obligatorii" se modifică: 
    "Contribuţia de asigurări sociale de sănătate în cazul persoanelor 
fizice care nu se încadrează în categoriile de persoane exceptate de 
la plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate potrivit art. 
154" 
 
 

Art. 170 Baza de calcul al contribuţiei de asigurări sociale de 
sănătate datorate de persoanele fizice care realizează venituri 
din activităţi independente şi care determină venitul net anual în 
sistem real şi/sau pe baza normelor anuale de venit 
    (1) Pentru persoanele fizice care realizează venituri din activităţi 
independente şi care determină venitul net anual în sistem real şi/sau 
pe baza normelor anuale de venit, baza lunară de calcul al 
contribuţiei de asigurări sociale de sănătate este diferenţa pozitivă 
dintre venitul brut şi cheltuielile efectuate în scopul desfăşurării 
activităţii independent, exclusiv cheltuielile reprezentând contribuţia 
de asigurări sociale de sănătate sau valoarea anuală a normei de 
venit, după caz, raportată la numărul de luni în care a fost 
desfăşurată activitatea pe fiecare sursă de venit. 
    (2) Pentru veniturile realizate începând cu data de 1 ianuarie 2017, 
baza lunară de calcul prevăzută la alin. (1) nu poate fi mai mare 
decât valoarea a de 5 ori câştigul salarial mediu brut prevăzut la art. 
143 alin. (2), în vigoare în anul pentru care se stabileşte contribuţia. 
 

80. Articolul 170 se modifică: 
    "ART. 170 
    Baza de calcul al contribuţiei de asigurări sociale de sănătate 
datorate de persoanele fizice prevăzute la art. 155 alin. (2) 
    (1) Baza lunară de calcul pentru care persoanele fizice prevăzute la 
art. 155 alin. (2) datorează contribuţia este salariul de bază minim brut pe 
ţară în vigoare în luna pentru care se datorează. 
    (2) Veniturile care se iau în calcul la verificarea plafonului prevăzut la 
art. 155 alin. (2) sunt cele realizate din una sau mai multe surse de 
venituri, din categoriile de venituri menţionate la art. 155 alin. (2), 
respectiv: 
    a) venitul net din activităţi independente, stabilit potrivit art. 68 - 70, 
după caz; 
  b) venitul brut din asocieri cu persoane juridice, contribuabili potrivit 
titlului II, III sau Legii nr. 170/2016 privind impozitul specific unor activităţi, 
pentru care sunt aplicabile prevederile art. 125 alin. (7) - (9); 
  c) venitul net sau norma de venit, după caz, pentru veniturile din 
cedarea folosinţei bunurilor, stabilite potrivit art. 84 - 87; 
  d) venitul/câştigul din investiţii, stabilit conform art. 94 - 97; 
  e) venitul net sau norma de venit, după caz, pentru veniturile din 
activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură, stabilite potrivit art. 104 - 
106; 
    f) venitul brut/venitul impozabil din alte surse, stabilit potrivit art. 114 - 
116. 
    (3) Încadrarea în plafonul anual prevăzut la art. 155 alin. (2) se 
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efectuează prin însumarea veniturilor anuale menţionate la alin. (2), 
realizate în anul fiscal precedent. 
    (4) Persoanele fizice prevăzute la art. 155 alin. (2), obligate la plata 
contribuţiei de asigurări sociale de sănătate, depun anual la organul 
fiscal competent, până la data de 31 ianuarie inclusiv a anului pentru 
care se stabileşte contribuţia de asigurări sociale de sănătate, declaraţia 
cu privire la încadrarea veniturilor realizate în plafonul lunar, în 
conformitate cu alin. (3). 
    (5) În cazul contribuabililor care încep să desfăşoare activitate sau 
încep să realizeze venituri în cursul anului fiscal, iar venitul lunar estimat 
a se realiza, potrivit art. 120, din una sau mai multe surse de venit din 
cele menţionate la alin. (2), este cel puţin egal cu nivelul salariului de 
bază minim brut pe ţară în vigoare în luna în care se estimează 
veniturile, declaraţia prevăzută la alin. (4) se depune în termen de 30 de 
zile de la data producerii evenimentului. 
    (6) Modelul, conţinutul, modalitatea de depunere şi de gestionare a 
declaraţiei prevăzute la alin. (4) se aprobă prin ordin al preşedintelui 
A.N.A.F. 
    (7) Persoanele fizice care realizează venituri anuale sub nivelul a 12 
salarii de bază minim brute pe ţară pot opta pentru depunerea declaraţiei 
prevăzute la alin. (4) şi pentru plata contribuţiei de asigurări sociale de 
sănătate pentru anul în curs, în aceleaşi condiţii prevăzute pentru 
persoanele care realizează venituri anuale peste nivelul a 12 salarii de 
bază minime brute pe ţară. Opţiunea este obligatorie pentru întregul an 
fiscal, cu excepţia situaţiei prevăzute la art. 174 alin. (3)." 

 ART. 171 
    Baza de calcul al contribuţiei de asigurări sociale de sănătate 
datorate de persoanele fizice care realizează venituri din 
drepturi de proprietate intelectuală pentru care impozitul pe 
venit se reţine la sursă, precum şi din asocierea cu o persoană 
juridică, contribuabil potrivit titlurilor II, III sau Legii nr. 170/2016, 
pentru care sunt aplicabile prevederile art. 125 
 ART. 172 

 81. Articolele 171 - 173 se abrogă. 
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    Baza de calcul al contribuţiei de asigurări sociale de sănătate 
datorate de persoanele fizice care realizează venituri din 
activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură 
ART. 173 
    Baza de calcul al contribuţiei de asigurări sociale de sănătate 
datorate de persoanele fizice care realizează venituri din 
cedarea folosinţei bunurilor 
 

  
SECŢIUNEA a 6-a 
    Stabilirea, plata şi declararea contribuţiei de asigurări sociale 
de sănătate pentru veniturile din activităţi independente, din 
activităţi agricole, silvicultură, piscicultură, din asocieri fără 
personalitate juridică, precum şi din cedarea folosinţei bunurilor 

82. Titlul secţiunii a 6-a a capitolului III al titlului V "Contribuţii 
sociale obligatorii" se modifică: 
    "Stabilirea şi plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate în 
cazul persoanelor fizice prevăzute la art. 155 alin. (2)" 

  
ART. 174 
    Plăţi anticipate cu titlu de contribuţii de asigurări sociale de 
sănătate 
    (1) Următoarele categorii de persoane au obligaţia de a efectua 
plăţi anticipate cu titlu de contribuţii de asigurări sociale de sănătate: 
    a) persoanele fizice care realizează venituri din activităţi 
independente prevăzute la art. 68 şi 69; 
    b) persoanele fizice care realizează venituri din agricultură, 
silvicultură, piscicultură prevăzute la art. 104; 
    c) persoanele fizice care realizează venituri din cedarea folosinţei 
bunurilor, cu excepţia veniturilor din arendă; 
    d) plătitorii de venituri pentru persoanele fizice care realizează 
venituri din drepturi de proprietate intelectuală, din asocierea cu o 
persoană juridică, contribuabil potrivit titlurilor II, III sau Legii nr. 
170/2016, precum şi din arendarea bunurilor agricole, impozitate în 
regim de reţinere la sursă. 
    (2) Persoanele fizice prevăzute la alin. (1) lit. a) - c) sunt obligate 
să efectueze în cursul anului plăţi anticipate cu titlu de contribuţii de 

83. Articolul 174 se modifică: 
    "ART. 174 
    Stabilirea şi plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate 
    (1) Contribuţia de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele 
fizice prevăzute la art. 155 alin. (2) se stabileşte de organul fiscal 
competent, prin decizie de impunere, pe baza declaraţiei prevăzute la 
art. 170 alin. (4). Baza de calcul al contribuţiei de asigurări sociale de 
sănătate se evidenţiază lunar, iar plata se efectuează trimestrial, în 4 rate 
egale, până la data de 25 inclusiv a ultimei luni din fiecare trimestru. 
    (2) Contribuţia de asigurări sociale de sănătate stabilită prin decizia de 
impunere prevăzută la alin. (1) se calculează prin aplicarea cotei de 
contribuţie prevăzute la art. 156 asupra bazei de calcul prevăzute la art. 
170 alin. (1). 
    (3) Persoanele prevăzute la alin. (1) care în cursul anului fiscal îşi 
încetează activitatea sau intră în suspendare temporară a activităţii 
potrivit legislaţiei în materie depun la organul fiscal competent, în termen 
de 30 de zile de la data la care a intervenit evenimentul, o declaraţie în 
vederea stopării obligaţiilor de plată reprezentând contribuţia de asigurări 
sociale de sănătate, stabilită conform alin. (2). Modelul declaraţiei se 



 29 

asigurări sociale de sănătate care se stabilesc de organul fiscal 
competent, prin decizie de impunere, pe fiecare sursă de venit, pe 
baza declaraţiei de venit estimat/norma de venit sau a declaraţiei 
privind venitul realizat, după caz, cu respectarea regulilor prevăzute 
la art. 121. 
    (3) Pentru persoanele fizice prevăzute la alin. (2), cu excepţia celor 
care realizează venituri din închirierea camerelor, situate în locuinţe 
proprietate personală, în scop turistic, menţionaţi la art. 88 alin. (3), 
baza de calcul al contribuţiei de asigurări sociale de sănătate 
prevăzute în decizia de impunere se evidenţiază lunar, iar plata se 
efectuează trimestrial, în 4 rate egale, până la data de 25 inclusiv a 
ultimei luni din fiecare trimestru. 
    (4) În decizia de impunere prevăzută la alin. (2), baza de calcul al 
contribuţiei de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele fizice 
care realizează venituri din închirierea camerelor, situate în locuinţe 
proprietate personală, având o capacitate de cazare în scop turistic 
cuprinsă între una şi 5 camere inclusiv, stabilite pe bază de normă 
anuală de venit sau care optează pentru determinarea venitului în 
sistem real, precum şi pentru cei care închiriază în scop turistic, în 
cursul anului, un număr mai mare de 5 camere de închiriat în locuinţe 
proprietate personală, menţionaţi la art. 88 alin. (3), se evidenţiază 
lunar, iar plata se efectuează în două rate egale, până la data de 25 
iulie inclusiv şi 25 noiembrie inclusiv. 
    (5) Plăţile anticipate cu titlu de contribuţii de asigurări sociale de 
sănătate datorate potrivit alin. (2) se determină prin aplicarea cotei 
prevăzute la art. 156 lit. a) asupra bazelor de calcul prevăzute la art. 
170 - 173, după caz. 
    (6) În cazul în care, în cursul anului fiscal, persoanele prevăzute la 
alin. (2) îşi încetează activitatea, precum şi cei care intră în 
suspendare temporară a activităţii potrivit legislaţiei în materie, sunt 
aplicabile prevederile art. 121 alin. (10) referitoare la recalcularea 
plăţilor anticipate. 
    (7) Persoanele prevăzute la alin. (1) lit. d) au obligaţia calculării, 

aprobă prin ordin al preşedintelui A.N.A.F." 
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reţinerii şi plăţii sumelor respective cu respectarea prevederilor art. 
72, 73, art. 84 alin. (4) - (9) şi art. 125 alin. (7) - (9), după caz. 
    (8) Contribuţia individuală de asigurări sociale de sănătate 
datorată potrivit alin. (7) se calculează prin aplicarea cotei de 
contribuţie prevăzute la art. 156 lit. a) asupra bazelor de calcul 
prevăzute la art. 171 şi art. 173 alin. (2), după caz, se reţine şi se 
plăteşte de către plătitorul de venit până la data de 25 inclusiv a lunii 
următoare celei în care au fost plătite veniturile. 
    (9) În cazul persoanelor fizice care realizează venituri din 
agricultură prevăzute la art. 103 alin. (1), obligaţiile de plată ale 
contribuţiei de asigurări sociale de sănătate se determină pe baza 
declaraţiei prevăzute la art. 107 alin. (2), prin aplicarea cotei 
prevăzute la art. 156 lit. a) asupra bazei de calcul prevăzute la art. 
172 alin. (1). Baza de calcul al contribuţiei de asigurări sociale de 
sănătate se evidenţiază lunar în decizia de impunere prevăzută la 
art. 107 alin. (5), iar plata se efectuează în două rate egale, până la 
data de 25 octombrie inclusiv şi 15 decembrie inclusiv. 

ART. 175 
    Declararea şi definitivarea contribuţiei de asigurări sociale de 
sănătate 
 ART. 176 
    Baza de calcul al contribuţiei de asigurări sociale de sănătate 
datorate de persoanele fizice care realizează venituri din 
investiţii 
 ART. 177 - Baza de calcul al contribuţiei de asigurări sociale de 
sănătate datorate de persoanele fizice care realizează venituri 
din alte surse 
ART. 178  
Stabilirea contribuţiei 
ART. 179  (1) Organul fiscal competent are obligaţia stabilirii 
contribuţiei anuale de asigurări sociale.... 
 
 

 84. Articolul 175 şi secţiunile a 7-a - a 9-a, cuprinzând articolele 176 
- 179, se abrogă. 
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SECŢIUNEA a 10-a 
    Declararea, stabilirea şi plata contribuţiei de asigurări sociale de 
sănătate în cazul persoanelor fizice care nu realizează venituri de 
natura celor menţionate la art. 155 sau care realizează venituri lunare 
exclusiv din investiţii şi/sau din alte surse sub nivelul valorii salariului 
de bază minim brut pe ţară şi nu se încadrează în categoriile de 
persoane exceptate de la plata contribuţiei de asigurări sociale de 
sănătate prevăzute la art. 154 sau în categoriile de persoane 
prevăzute la art. 153 alin. (1) lit. g) - o), pentru care plata contribuţiei 
se suportă din alte surse 

85. Titlul secţiunii a 10-a a capitolului III al titlului V "Contribuţii 
sociale obligatorii" se modifică: 
    "Declararea, stabilirea şi plata contribuţiei de asigurări sociale de 
sănătate în cazul persoanelor fizice care nu realizează venituri şi nu 
se încadrează în categoriile de persoane exceptate de la plata 
contribuţiei de asigurări sociale de sănătate. 

 
ART. 180 
    Contribuţia de asigurări sociale de sănătate datorată de către 
persoanele fizice care nu realizează venituri de natura celor 
menţionate la art. 155 sau care realizează venituri lunare 
exclusiv din investiţii şi/sau din alte surse sub nivelul valorii 
salariului de bază minim brut pe ţară şi nu se încadrează în 
categoriile de persoane exceptate de la plata contribuţiei de 
asigurări sociale de sănătate prevăzute la art. 154 sau în 
categoriile de persoane prevăzute la art. 153 alin. (1) lit. g) - o), 
pentru care plata contribuţiei se suportă din alte surse 
    (1) Persoanele fizice care nu realizează venituri de natura celor 
menţionate la art. 155 sau care realizează venituri lunare exclusiv din 
investiţii şi/sau din alte surse ale căror baze lunare de calcul se 
situează sub nivelul valorii salariului de bază minim brut pe ţară şi nu 
se încadrează în categoriile de persoane exceptate de la plata 
contribuţiei sau în categoriile de persoane pentru care plata 
contribuţiei se suportă din alte surse datorează contribuţia de 
asigurări sociale de sănătate astfel: 
    a) lunar, prin aplicarea cotei individuale de contribuţie asupra bazei 
de calcul reprezentând valoarea salariului minim brut pe ţară, şi au 
obligaţia să plătească contribuţia de asigurări sociale de sănătate pe 
o perioadă de cel puţin 12 luni consecutive, începând cu luna în care 

86. Articolul 180 se modifică: 
    "ART. 180 
    Contribuţia de asigurări sociale de sănătate datorată de către 
persoanele fizice care nu realizează venituri 
 
 
 
 
 
 
 
    (1) Persoanele fizice care nu realizează venituri de natura celor 
menţionate la art. 155 şi nu se încadrează în categoriile de persoane 
exceptate de la plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate 
prevăzute la art. 154 datorează contribuţia de asigurări sociale de 
sănătate astfel: 
 
 
 
    a) lunar, prin aplicarea cotei de contribuţie prevăzute la art. 156 asupra 
bazei de calcul reprezentând valoarea salariului de bază minim brut pe 
ţară, şi au obligaţia să plătească contribuţia de asigurări sociale de 
sănătate pe o perioadă de cel puţin 12 luni consecutive, începând cu 
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se depune declaraţia prevăzută la art. 181; sau 
    b) la data la care accesează serviciile acordate de sistemul public 
de asigurări sociale de sănătate potrivit legii, prin depunerea 
declaraţiei prevăzute la art. 181, aplicând cota individuală de 
contribuţie asupra bazei de calcul reprezentând valoarea a de 7 ori 
salariul minim brut pe ţară. 
    (2) Salariul de bază minim brut pe ţară, prevăzut la alin. (1), este 
salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată aprobat prin 
hotărâre a Guvernului, la data depunerii declaraţiei prevăzute la art. 
181. 

luna în care se depune declaraţia prevăzută la art. 181; sau 
    b) la data la care accesează serviciile acordate de sistemul public de 
asigurări sociale de sănătate potrivit legii, prin depunerea declaraţiei 
prevăzute la art. 181, aplicând cota de contribuţie asupra bazei de calcul 
reprezentând valoarea a de 7 ori salariul de bază minim brut pe ţară. 
    (2) Salariul de bază minim brut pe ţară, prevăzut la alin. (1), este 
salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată aprobat prin hotărâre 
a Guvernului, în vigoare în luna pentru care se datorează contribuţia de 
asigurări sociale de sănătate." 

 87. Capitolul IV "Contribuţiile asigurărilor pentru şomaj datorate 
bugetului asigurărilor pentru şomaj" al titlului V "Contribuţii sociale 
obligatorii", cuprinzând articolele 184 - 191, se abrogă. 

 88. Capitolul V "Contribuţia pentru concedii şi indemnizaţii de 
asigurări sociale de sănătate" al titlului V "Contribuţii sociale 
obligatorii", cuprinzând articolele 192 - 200, se abrogă. 

 89. Capitolul VI "Contribuţia de asigurare pentru accidente de 
muncă şi boli profesionale" al titlului V "Contribuţii sociale 
obligatorii", cuprinzând articolele 201 - 208, se abrogă. 
 

 90. Capitolul VII "Contribuţia la Fondul de garantare pentru plata 
creanţelor salariale, datorată de persoanele fizice şi juridice care au 
calitatea de angajator potrivit art. 4 din Legea nr. 200/2006 privind 
constituirea şi utilizarea Fondului de garantare pentru plata 
creanţelor salariale, cu modificările ulterioare", cuprinzând 
articolele 209 - 215, se abrogă. 
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91. După capitolul VIII al titlului V "Contribuţii sociale obligatorii" se introduce un nou capitol, capitolul IX "Contribuţia asiguratorie 
pentru muncă", cuprinzând articolele 220^1 – 220^7: 
"CAPITOLUL IX     Contribuţia asiguratorie pentru muncă 
    ART. 220^1 
    Contribuabilii care datorează contribuţia asiguratorie pentru muncă 
    Contribuabilii obligaţi la plata contribuţiei asiguratorii pentru muncă sunt, după caz: 
    a) persoanele fizice şi juridice care au calitatea de angajatori sau sunt asimilate acestora, pentru cetăţenii români, cetăţeni ai altor state sau 
apatrizii, pe perioada în care au, conform legii, domiciliul sau reşedinţa în România, cu respectarea prevederilor legislaţiei europene aplicabile în 
domeniul securităţii sociale, precum şi a acordurilor privind sistemele de securitate socială la care România este parte; 
    b) persoanele fizice cetăţeni români, cetăţenii altor state sau apatrizii, pe perioada în care au, conform legii, domiciliul sau reşedinţa în 
România, şi care realizează în România venituri din salarii sau asimilate salariilor de la angajatori din state care nu intră sub incidenţa legislaţiei 
europene aplicabile în domeniul securităţii sociale, precum şi a acordurilor privind sistemele de securitate socială la care România este parte. 
    ART. 220^2 
    Categorii de venituri pentru care se datorează contribuţia asiguratorie pentru muncă 
    (1) Contribuţia asiguratorie pentru muncă se datorează pentru veniturile din salarii şi asimilate salariilor, definite la art. 76 alin. (1) - (3), după 
caz, acordate de către contribuabilii prevăzuţi la art. 220^1 lit. a), respectiv realizate de către persoanele fizice prevăzute la art. 220^1 lit. b). 
    (2) Pentru veniturile prevăzute la alin. (1) se datorează contribuţia asiguratorie pentru muncă şi în cazul în care acestea sunt realizate de 
persoanele fizice aflate în situaţiile prevăzute la art. 60. 
    ART. 220^3 
    Cota contribuţiei asiguratorie pentru muncă 
    Cota contribuţiei asiguratorie pentru muncă este de 2,25%. 
    ART. 220^4 
    Baza de calcul al contribuţiei asiguratorii pentru muncă 
    (1) Baza lunară de calcul al contribuţiei asiguratorii pentru muncă o reprezintă suma câştigurilor brute realizate din salarii şi venituri asimilate 
salariilor, în ţară şi în străinătate, cu respectarea prevederilor legislaţiei europene aplicabile în domeniul securităţii sociale, precum şi a 
acordurilor privind sistemele de securitate socială la care România este parte, care include: 
    a) veniturile din salarii, în bani şi/sau în natură, obţinute în baza unui contract individual de muncă, a unui raport de serviciu sau a unui statut 
special prevăzut de lege. În situaţia personalului român trimis în misiune permanentă în străinătate, veniturile din salarii cuprind salariile de bază 
sau, după caz, soldele de funcţie/salariile de funcţie corespunzătoare funcţiilor în care persoanele respective sunt încadrate în ţară, la care se 
adaugă, după caz, sporurile şi adaosurile care se acordă potrivit legii; 
    b) indemnizaţiile din activităţi desfăşurate ca urmare a unei funcţii de demnitate publică, stabilite potrivit legii; 
    c) indemnizaţiile din activităţi desfăşurate ca urmare a unei funcţii alese în cadrul persoanelor juridice fără scop patrimonial; 
    d) remuneraţia administratorilor societăţilor, companiilor/societăţilor naţionale şi regiilor autonome, desemnaţi/numiţi în condiţiile legii; 
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    e) remuneraţia obţinută de directorii cu contract de mandat şi de membrii directoratului de la societăţile administrate în sistem dualist şi ai 
consiliului de supraveghere, potrivit legii, precum şi drepturile cuvenite managerilor, în baza contractului de management prevăzut de lege; 
    f) sumele reprezentând participarea salariaţilor la profit, potrivit legii; 
  g) sume reprezentând salarii, stabilite în baza unor hotărâri judecătoreşti rămase definitive şi irevocabile/hotărâri judecătoreşti definitive şi 
executorii; 
    h) indemnizaţiile şi orice alte sume de aceeaşi natură, altele decât cele acordate pentru acoperirea cheltuielilor de transport şi cazare, primite 
de salariaţi, potrivit legii, pe perioada delegării/detaşării, după caz, în altă localitate, în ţară şi în străinătate, în interesul serviciului, pentru partea 
care depăşeşte plafonul neimpozabil stabilit astfel: 
    (i) în ţară, 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru indemnizaţie, prin hotărâre a Guvernului, pentru personalul autorităţilor şi instituţiilor publice; 
    (ii) în străinătate, 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru diurnă, prin hotărâre a Guvernului, pentru personalul român trimis în străinătate pentru 
îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar; 
    i) indemnizaţiile şi orice alte sume de aceeaşi natură, altele decât cele acordate pentru acoperirea cheltuielilor de transport şi cazare, primite 
de salariaţii care au stabilite raporturi de muncă cu angajatori din străinătate, pe perioada delegării/detaşării, după caz, în România, în interesul 
serviciului, pentru partea care depăşeşte plafonul neimpozabil stabilit la nivelul legal pentru diurna acordată personalului român trimis în 
străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, prin hotărâre a Guvernului, corespunzător ţării de rezidenţă a angajatorului, de 
care ar beneficia personalul din instituţiile publice din România dacă s-ar deplasa în ţara respectivă, cu respectarea prevederilor legislaţiei 
europene aplicabile în domeniul securităţii sociale, precum şi a acordurilor privind sistemele de securitate socială la care România este parte; 
    j) indemnizaţiile şi orice alte sume de aceeaşi natură, altele decât cele acordate pentru acoperirea cheltuielilor de transport şi cazare, primite 
pe perioada deplasării, în altă localitate, în ţară şi în străinătate, în interesul desfăşurării activităţii, astfel cum este prevăzut în raportul juridic, de 
către administratorii stabiliţi potrivit actului constitutiv, contractului de administrare/mandat, de către directorii care îşi desfăşoară activitatea în 
baza contractului de mandat potrivit legii, de către membrii directoratului de la societăţile administrate în sistem dualist şi ai consiliului de 
supraveghere, potrivit legii, precum şi de către manageri, în baza contractului de management prevăzut de lege, pentru partea care depăşeşte 
plafonul neimpozabil stabilit astfel: 
    (i) în ţară, 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru indemnizaţie, prin hotărâre a Guvernului, pentru personalul autorităţilor şi instituţiilor publice; 
    (ii) în străinătate, 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru diurnă, prin hotărâre a Guvernului, pentru personalul român trimis în străinătate pentru 
îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar; 
    k) indemnizaţiile şi orice alte sume de aceeaşi natură, altele decât cele acordate pentru acoperirea cheltuielilor de transport şi cazare, primite 
pe perioada deplasării în România, în interesul desfăşurării activităţii, de către administratori sau directori, care au raporturi juridice stabilite cu 
entităţi din străinătate, astfel cum este prevăzut în raporturile juridice respective, pentru partea care depăşeşte plafonul neimpozabil stabilit la 
nivelul legal pentru diurna acordată personalului român trimis în străinătate pentru îndeplinirea unor misiuni cu caracter temporar, prin hotărâre a 
Guvernului, corespunzător ţării de rezidenţă a entităţii, de care ar beneficia personalul din instituţiile publice din România dacă s-ar deplasa în 
ţara respectivă. 
    (2) Nu se cuprind în baza lunară de calcul al contribuţiei asiguratorie pentru muncă sumele prevăzute la art. 142. 
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    ART. 220^5 
    Excepţii specifice contribuţiei asiguratorii pentru muncă 
    Contribuţia asiguratorie pentru muncă nu se datorează pentru prestaţiile suportate din bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetul asigurărilor 
pentru şomaj, precum şi din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate. 
    ART. 220^6 
    Stabilirea şi plata contribuţiei asiguratorie pentru muncă 
    (1) Persoanele fizice şi juridice prevăzute la art. 220^1 lit. a) au obligaţia de a calcula contribuţia asiguratorie pentru muncă şi de a o plăti la 
bugetul de stat, într-un cont distinct, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei pentru care se plătesc veniturile sau până la data de 25 
inclusiv a lunii următoare trimestrului pentru care se plătesc veniturile, după caz. Persoanele fizice prevăzute la art. 220^1 lit. b) efectuează plata 
contribuţiei până la data de 25 a lunii următoare celei pentru care se plătesc veniturile. 
    (2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), persoanele fizice care îşi desfăşoară activitatea în România şi obţin venituri sub formă de salarii de 
la angajatori care nu au sediu social, sediu permanent sau reprezentanţă în România şi care datorează contribuţiile sociale obligatorii pentru 
salariaţii lor, potrivit instrumentelor juridice internaţionale la care România este parte, au obligaţia de a calcula contribuţia asiguratorie pentru 
muncă, precum şi de a o plăti lunar, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei pentru care se plătesc veniturile, numai dacă există un 
acord încheiat în acest sens cu angajatorul. 
    (3) Calculul contribuţiei asiguratorie pentru muncă se realizează prin aplicarea cotei prevăzute la art. 220^3 asupra bazei de calcul prevăzute 
la art. 220^4, cu respectarea prevederilor art. 220^5. 
    (4) Din contribuţia asiguratorie pentru muncă încasată la bugetul de stat se distribuie lunar, până la sfârşitul lunii în curs, o cotă de: 
    a) 15%, care se face venit la Fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale constituit în baza Legii nr. 200/2006 privind constituirea şi 
utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanţelor salariale, cu modificările ulterioare; 
    b) 20%, care se face venit la Bugetul asigurărilor pentru şomaj; 
    c) 5%, care se face venit la Sistemul de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale; 
    d) 40%, care se face venit la bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate pentru plata concediilor medicale; 
    e) 20%, care se face venit la bugetul de stat într-un cont distinct. 
    (5) Aprobarea metodologiei de distribuire a sumelor plătite de contribuabili în contul distinct şi de stingere a obligaţiilor fiscale înregistrate de 
către aceştia se va stabili prin ordin al preşedintelui A.N.A.F. 
    (6) Cotele prevăzute la alin. (4) lit. a) - e) se pot modifica prin legea anuală a bugetului de stat. 
    (7) În cazul în care au fost acordate sume pentru perioade anterioare, reprezentând salarii sau diferenţe de salarii, stabilite prin lege sau în 
baza unor hotărâri judecătoreşti rămase definitive şi irevocabile/hotărâri judecătoreşti definitive şi executorii, precum şi în cazul în care prin astfel 
de hotărâri s-a dispus reîncadrarea în muncă a unor persoane, sumele respective se defalcă pe lunile la care se referă şi se aplică prevederile 
legale în vigoare în acea perioadă. Contribuţia datorată potrivit legii se calculează şi se plăteşte până la data de 25 a lunii următoare celei în care 
au fost plătite aceste sume. 
    ART. 220^7 
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    Depunerea Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor 
asigurate 
    (1) Persoanele prevăzute la art. 220^1 sunt obligate să declare contribuţia asiguratorie pentru muncă, datorată potrivit prevederilor prezentului 
capitol, până la termenul de plată prevăzut la art. 220^6, prin depunerea declaraţiei prevăzute la art. 147 alin. (1). 
    (2) În cazul în care au fost acordate sume pentru perioade anterioare, reprezentând salarii sau diferenţe de salarii, stabilite prin lege sau în 
baza unor hotărâri judecătoreşti rămase definitive şi irevocabile/hotărâri judecătoreşti definitive şi executorii, precum şi în cazul în care prin astfel 
de hotărâri s-a dispus reîncadrarea în muncă a unor persoane, contribuţia asiguratorie pentru muncă datorată potrivit legii se declară până la 
data de 25 a lunii următoare celei în care au fost plătite aceste sume, prin depunerea declaraţiilor rectificative pentru lunile cărora le sunt 
aferente sumele respective. 
    (3) Prevederile art. 147 alin. (4) - (22) sunt aplicabile în mod corespunzător." 

 

* Ordonanţa Guvernului 79/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal a fost publicată în Monitorul 

Oficial 885 din 10 noiembrie 2017 
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