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Contribuţii sociale datorate în cazul indemnizaţiilor pentru concedii medicale 

 

 

Indemnizaţii acordate in baza OUG nr. 158/2005 privind concediile şi 
indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate 

 

 
A. Indemnizaţia pentru incapacitate temporară de munca (boli obişnuite, accidente in afara 

muncii) 
 

 Contribuţia de asigurări sociale  
- contribuţia individuală si a angajatorului se datorează asupra bazei de calcul 
reprezentată de 35% din salariul de baza mediu brut pe ţară corespunzător numărului 
zilelor lucrătoare din concediul medical – articol 139 alineat (1) litera o), articol 140 Cod fiscal 
 

 Contribuţia de asigurări sociale de sănătate  
- contribuţia angajatorului se datorează asupra indemnizaţiei suportate din fondurile 
angajatorului - articol 158 alineat (2), punct. 11 alineat (9) din normele metodologice date in aplicarea 
Titlului V Cod fiscal 
- contribuţia individuală nu se datorează (indiferent de sursa indemnizaţiei: fond propriu 
sau FNUASS) - indemnizaţia nu se regăseşte in baza de calcul al contribuţiei individuale – 
articol 157 alineat (1) Cod fiscal 
 

 Contribuţia de asigurări pentru şomaj 
- contribuţia individuală şi a angajatorului se datorează asupra indemnizaţiei suportate din 
fondurile angajatorului - articol 187 alineat (1) litera k, articol 188 Cod fiscal 
 

 Contribuţia pentru concedii şi indemnizaţii 
- se datorează asupra indemnizaţiei suportate din fondurile angajatorului - articol 196 alineat 

(1) litera a) Cod fiscal 
 

 Contribuţia pentru accidente de munca şi boli profesionale  
- se datorează asupra bazei de calcul reprezentata de salariu  minim brut pe ţara garantat 
in plata corespunzător numărului de zile lucrătoare din concediu medical - articol 204 alineat 
(1) litera h) Cod fiscal, punct. 28 alineat (4) din normele metodologice date in aplicarea Titlului V Cod 
fiscal 
 

 Contribuţia la Fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale 
- se datorează asupra indemnizaţiei suportate din fondurile angajatorului -  articol 212 alineat 

(1) litera d) Cod fiscal, punct. 29 alineat (4) din normele metodologice date in aplicarea Titlului V Cod 

fiscal 
 

 

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală 

Direcţia Generală Regională a  

Finanţelor Publice - Braşov  

Serviciul Asistenţă pentru Contribuabili 
 

 
 
 

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE 



www.anaf.ro 

 

      

 

 

 

  

2

 

B. Indemnizaţii pentru maternitate, risc maternal, ingrijirea copilului bolnav, prevenirea 
imbolnăvirilor şi recuperarea capacităţilor de munca 

 

 Contribuţia de asigurări sociale  
- contribuţia individuală si a angajatorului se datorează asupra bazei de calcul 
reprezentată de 35% din salariul de baza mediu brut pe ţară corespunzător nr. de zile 
lucrătoare din concediu medical -  articol 139 alineat (1) litera o) Cod fiscal 
 

 Contribuţia pentru accidente de muncă si boli profesionale  
- se datorează asupra  bazei de calcul reprezentată de salariu  minim brut pe ţară garantat 
în plată corespunzător numărului de zile lucrătoare din concediu medical - articol 204 alineat 
(1) litera i) Cod fiscal 
 

 Nu se datorează contribuţia de asigurări sociale de sănătate (indemnizaţiile nu se 

regăsesc in baza de calcul al contribuţiei individuale articol 157, 158 Cod fiscal), contribuţia de 
asigurări pentru somaj (articol 189 punct 5 Cod fiscal), contribuţia pentru concedii şi 
indemnizaţii (indemnizaţiile nu se regăsesc in baza de calcul al contribuţiei articol 193, 195, 196 Cod 

fiscal), contribuţia la Fondul de garantare a creanţelor salariale (articol 213 litera b) Cod fiscal). 
 

 

 

Indemnizaţii acordate in baza Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru 
accidente de muncă şi boli profesionale 

 

 Contribuţia de asigurări sociale de sănătate  
- contribuţia angajatorului se datorează asupra indemnizaţiilor suportate din fondurile 
angajatorului -  articol 158 alineat (2) litera b) Cod fiscal,  punct 11 alineat (9) din normele 
metodologice date in aplicarea Capitolului V Cod fiscal 
- contribuţia individuală de asigurări sociale de sănătate se datorează, se stabileşte prin 
aplicarea cotei de 5,5%  asupra indemnizaţiei pentru incapacitate de muncă şi se suportă 
de către angajatori sau persoanele asimilate acestora ori din fondul de asigurare pentru 
accidente de muncă si boli profesionale, constituit în condiţiile legii, după caz (contribuţia 
nu se retine din indemnizaţiile acordate). 
 Angajatorii sau persoanele asimilate acestora vor reţine contribuţia individuală din 
contribuţia datorată fondului de asigurare pentru accidente de muncă si boli profesionale - 
articol 159 Cod fiscal 
 

 Contribuţia de asigurări pentru şomaj 
- contribuţia individuală si a angajatorului se datorează asupra indemnizaţiilor suportate 
din fondurile angajatorului - articol 187 alineat (1) litera l), articol 188 Cod fiscal 
 

 Contribuţia pentru concedii şi indemnizatii 
- se datorează asupra indemnizaţiilor de incapacitate temporară de muncă ca urmare a 
unui accident de muncă sau a unei boli profesionale suportate de angajator sau din Fondul 
naţional de asigurare pentru accidente de muncă si boli profesionale. 
 Contribuţia se stabileşte prin aplicarea cotei de 0,85% asupra indemnizaţiei pentru 
incapacitate de muncă şi se suportă de către angajatori sau persoanele asimilate acestora 
sau din fondul de asigurare pentru accidente de muncă si boli profesionale, constituit în 
condiţiile legii, după caz. 
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 Angajatorii sau persoanele asimilate acestora vor reţine contribuţia pentru concedii 
şi indemnizaţii din contribuţia datorată fondului de asigurare pentru accidente de muncă si 
boli profesionale - articol 196 alineat (1) litera b), alineat (2), alineat (3) Cod fiscal, punct. 25 alineat 
(1) litera b) din normele metodologice date in aplicarea Capitolului V Cod fiscal 
 

 Contribuţia la Fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale 
- se datorează asupra indemnizaţiilor suportate din fondurile angajatorului - articol 212 
alineat (1) litera e) Cod fiscal, punct. 29 alineat (4) din normele metodologice date in aplicarea Titlului V 
Cod fiscal 
 

 Nu se datorează  
Contribuţia de asigurări sociale (indemnizatţile nu se regăsesc in baza de calcul al contribuţiei 
articol 139, 140 Cod fiscal) 
Contribuţia pentru accidente de muncă şi boli profesionale (art. 205 litera c) Cod fiscal) 
 

 

 

 
 
Cod fiscal - Legea 227/2015, cu modificarile si completarile ulterioare 
Norme metodologice date în aplicarea Codului fiscal - HG 1/2016, cu modificările si completările  
 
 
 
 
 
             
             
             
             
   

     Material informativ elaborat la data de 07.10.2016 

      


