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 Noutăţi aplicabile în anul 2017 privind contribuţiile sociale obligatorii  
     (conform modificărilor aduse prin Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 84/2016, 

Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 3/2017, Legea nr. 2/2017) 

 

Contribuţia de asigurări sociale 

 

Începând cu veniturile lunii februarie 2017 este eliminat plafonul maxim de 5 ori 

câştigul salarial mediu brut pentru calculul contribuţiei de asigurări sociale pentru 

veniturile din salarii (atât pentru angajat cât și pentru angajator).  
Punctele 10 şi 11 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului  numărul 3/2017 

 

Plafonul râmâne în vigoare pentru calculul contribuţiei de asigurări sociale asupra: 

- indemnizaţiilor de şomaj; articol 143 alineat (2), articol 146 alineat (6) şi (7) din Codul fiscal 

- indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate, articol 146 alineat (6) şi (7) din Codul fiscal 

- veniturile obţinute de personalul trimis în misiune temporară sau permanentă în străinătate 

prevăzute prin hotărâre a Guvernului, (pentru soţul/soţia care însoţeşte personalul trimis în 

misiune permanentă în străinătate şi căruia/căreia i se suspendă raporturile de muncă sau 

raporturile de serviciu-plafon de 3 salarii de bază minime brute pe ţară)   şi membrii Corpului 

diplomatic şi consular al României, cărora li se suspendă raporturile de muncă, ca urmare a 

participării la cursuri ori alte forme de pregătire în străinătate, pe o durată care depăşeşte 90 

de zile calendaristice. articol 145 alineat (2), articol 145 alineat (6) şi (7) din Codul fiscal 

 

De asemenea, acest plafon se aplică în continuare pentru veniturile din activităţi 

independente, venituri din drepturi de proprietate intelectuală. articol 148 alineat (3), articol 149 din 

Codul fiscal 

  

Contribuţia de asigurări sociale de sănătate  

 
Începând cu veniturile lunii februarie 2017, contribuţia de asigurări sociale de sănătate 
pentru veniturile din pensii se suportă de la bugetul de stat. 
Baza de calcul o reprezintă venitul lunar din pensii.  
(Conform prevederilor anterioare valabile inclusiv în cazul pensiilor obţinute în luna ianuarie 2017, contribuţia de 
asigurări sociale de sănătate se datorează la partea de venituri ce depăşea valoarea unui punct de pensie, se 
calculează, se reţine și se plăteşte de casele de pensii). 
Punctul 6 din Legea nr. 2/2017 

 

Începând cu veniturile lunii februarie 2017 este eliminat plafonul maxim de 5 ori 
câştigul salarial mediu brut pentru calculul contribuţiei de asigurări sociale de 
sănătate  asupra: 
- veniturilor din salarii   
- veniturilor din investiţii 

- veniturilor din alte surse 

Pentru aceste venituri, plafonul maxim se aplică pentru veniturile lunii ianuarie 2017. 
Punctele 18, 26, 28 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului  numărul 3/2017 
 

Plafonul rămâne aplicabil pentru:  

- veniturile din pensii, articol 160 alineat (3) din Codul fiscal 
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- indemnizaţiile de şomaj, articol 161 alineat (2) din Codul fiscal 

- indemnizaţiile lunare pe perioada concediului de acomodare, indemnizaţiile pentru 

creşterea copilului, indemnizaţiile pentru copilul cu handicap. articol 161 alineat (3) din Codul fiscal 

 

De asemenea acest plafon se aplică în continuare pentru veniturile din activităţi 

independente - articol 170 alineat (1) din Codul fiscal, venituri din drepturi de proprietate 

intelectuală, veniturile din asocierea cu o persoană juridică - articol 171 alineat (3) din Codul fiscal, 

venituri din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură -articol 172 alineat (3) din Codul fiscal, 

venituri din cedarea folosinţei bunurilor - articol 173 din Codul fiscal. 

 

Începînd cu veniturile lunii februarie 2017, în cazul veniturilor din investiţii, nu se 

datorează contribuţia de asigurări sociale de sănătate pentru aceste venituri dacă 

persoana realizează venituri de natura celor menţionate la art. 155 alin. (1) lit. a) - d), g), 

i) – l)* (salarii, pensii, activităţi independende (inclusiv venituri din drepturi de proprietate 

intelectuală), asocieri, activități agricole, silvicultură și piscicultură, indemnizații de șomaj, 

indemnizații pentru creșterea copilului, ajutorul social acordat potrivit Legii nr. 416/2001, 

indemnizații pentru incapacitate temporară de muncă drept urmare a unui accident de muncă 

sau unei boli profesionale) - articol 176 alineat (7) din Codul fiscal 

*nu se mai menţionează cu excepţia veniturilor din drepturi de proprietate intelectuală. 

 

Aceleaşi prevederi sunt aplicabile şi în cazul veniturilor din alte surse. articol 177 alineat (3) 

din Codul fiscal 

Pentru veniturile din investiţii/alte surse, obţinute în luna ianuarie 2017, se datorează contribuţia de asigurări 

sociale de sănătate chiar dacă se obţin şi alte venituri anterior menţionate. 

Punctele 29, 30, 31 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului  numărul 3/2017 

 

Alte modificări 

 

1. În veniturile din salarii şi venituri asimilate salariilor care nu se cuprind în baza lunară de 

calcul al contribuţiilor de asigurări sociale a fost introdusă şi remuneraţia brută primită pentru 

activitatea prestată de zilieri 
pct. 15  din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 84/2016 

 

. În cazul sumelor reprezentând salarii sau diferenţe de salarii stabilite prin lege, acordate 

pentru perioade anterioare se stabileşte ca termen de declarare a contribuţiilor sociale 

obligatorii (prin depunerea declaraţiilor rectificative* pentru lunile cărora le sunt aferente 

sumele respective) şi ca termen de plată a acestor contribuţii - cel târziu data de 25 a lunii 

următoare celei în care au fost plătite aceste sume. 

se instituie același tratament ca și în cazul sumelor reprezentând salarii/solde sau diferențe 

de salarii/solde și pensii sau diferențe de pensii, stabilite în baza unor hotărâri judecătorești 

rămase definitive și irevocabile/hotărâri judecătorești definitive și executorii). Exemplu - Sumele 

acordate conform Legii nr. 85/2016 privind plata diferenţelor salariale cuvenite personalului didactic din 

învăţământul de stat pentru perioada octombrie 2008 - 13 mai 2011 

ct. 16-27  din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 84/2016 valabile începând cu 06.12.2016 

*Nu se depun declaraţii rectificative pentru declararea contribuţia de asigurări sociale de sănătate datorate 

pentru veniturile/diferenţele de venituri din pensii. 

 

      Material informativ elaborat la data de 20.02.2017 
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