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  SALARIUL DE BAZĂ MIMIM BRUT PE ŢARĂ 
 

Începând cu data de 1 februarie 2017, salariul de bază minim brut pe ţară garantat în 
plată, sumă stabilită în bani care nu include sporuri şi alte adaosuri, se stabileşte la 
1.450 lei lunar, pentru un program complet de lucru de 166,00 ore, în medie, pe lună, în 
anul 2017, reprezentând 8,735 lei/oră. 
 
Salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată se are în vedere, printre altele, 
pentru: 
 
- stabilirea normelor de venit de către Direcţiile generale regionale ale finanţelor 
publice pentru fiecare activitate independentă desfăşurată de contribuabil (altele decât 
venituri din profesii liberale şi din drepturi de proprietate intelectuală); norma de venit nu 
poate fi mai mică decât salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată, în vigoare 
la momentul stabilirii acesteia, înmulţit cu 12; (articolul 69 din Codul fiscal) 
 
- plafonarea bazei de calcul al contribuţiei de asigurări sociale la 3 salarii de bază 
minime pe ţară în cazul soţului/soţiei care însoţeşte personalul trimis în misiune 
permanentă în străinătate; (articolul 145 alineatul 2 din Codul fiscal) 
 
- exceptarea de la plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate a femeilor 
însărcinate şi lăuzelor, 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; (articolul 154 alineatul 1 litera g din Codul fiscal) 
 

- stabilirea bazei lunare de calcul al contribuţiei de asigurări sociale de sănătate pentru: 
           -   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 (articolul 164 din Codul fiscal) 
 - 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; (articolul 165 din Codul fiscal) 
           -  personalul monahal al cultelor recunoscute, dacă nu realizează venituri din 
muncă, pensie sau din alte surse, aceasta reprezentând valoarea a două salarii minime 
brute pe ţară, - contribuţia se suportă de la bugetul de stat;  (articolul 166 din Codul 
fiscal) 
 
- stabilirea bazei lunare de calcul al contribuţiei de asigurări sociale de sănătate datorate 
pentru persoanele, cetăţeni români, care sunt victime ale traficului de persoane, 
aceasta reprezentând valoarea a două salarii minime brute pe ţară - contribuţia se 
suportă de la bugetul de stat; (articolul 167 din Codul fiscal) 
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- stabilirea de către organul fiscal a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate datorate 
de persoanele fizice care realizează venituri din investiţii şi din alte surse: dacă baza 
lunară de calcul se situează sub nivelul valorii salariului de bază minim brut pe ţară, nu 
se datorează CASS; pentru veniturile ale căror baze lunare de calcul sunt mai mari sau 
egale cu valoarea salariului de bază minim brut pe ţară, contribuţia datorată lunar se 
calculează asupra acestor baze de calcul. (articolul 178 din Codul fiscal) 
 
- stabilirea de către organul fiscal a contribuţiei anuale de asigurări sociale de sănătate 
datorate de persoanele fizice care realizează, într-un an fiscal, venituri din activităţi 
independente; activităţi agricole, silvicultură, piscicultură; din asocierea cu o 
persoană juridică; din cedarea folosinţei bunurilor. Baza anuală de calcul nu poate fi 
mai mică decât valoarea a douăsprezece salarii de bază minime brute pe ţară şi nici mai 
mare decât valoarea a de 5 ori câştigul salarial mediu brut înmulţită cu 12 luni. 

Pe perioada în care persoanele fizice se încadrează în categoria persoanelor 
care au calitatea de pensionari sau în categoria celor prevăzute la art. 154 alin. (1) lit. a), 
b), d) - g), baza anuală de calcul nu se încadrează în plafonul minim. 

Dacă baza anuală de calcul este sub nivelul plafonului minim, organul fiscal 
stabileşte CASS datorată la nivelul contribuţiei anuale aferentă plafonului anual minim; 
dacă baza anuală de calcul este mai mare decât plafonul maxim, organul fiscal 
stabileşte CASS datorată la nivelul contribuţiei anuale aferentă plafonului anual maxim. 
(articolul 179 din Codul fiscal) 
 
- stabilirea de către organul fiscal a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate datorate 
de persoanele fizice care 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. (articolele 180, 181, 182, 183 din Codul fiscal) 
 
- stabilirea de către angajatori, a bazei lunare de calcul al contribuţiei pentru concedii şi 
indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate care nu poate fi mai mare decât produsul 
dintre numărul asiguraţilor din luna pentru care se calculează contribuţia şi valoarea 
corespunzătoare a 12 salarii minime brute pe ţară garantate în plată. (articolul 195 
alineatele 3 şi 4 din Codul fiscal) 
 
- stabilirea de către angajatori a bazei de calcul al contribuţiei pentru accidente de 
muncă şi boli profesionale pe perioada în care persoanele fizice beneficiază de 
indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate, baza de calcul care reprezintă salariul de 
bază minim brut pe ţară garantat în plată, corespunzător numărului zilelor lucrătoare din 
concediul medical.  (articolul 204 alineatul 1 litera i din Codul fiscal şi punctul 28 
alineatul 4 din Normele metodologice) 

 
BAZA LEGALĂ: 

-  Hotărârea Guvernului  numărul 1/2017 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară 
garantat în plată; 
- Legea numărul 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; 
- Horărârea Guvernului numărul 1/2015 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 
Legii numărul 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare. 
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