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Precizări privind modificarea bazei de calcul a CASS pe perioada suspendării 
din funcție 

 
În Monitorul Oficial nr. 393/14.05.2020 a fost publicată OUG nr. 69/2020 pentru 

modificarea și completarea Codului fiscal, precum și pentru instituirea unor măsuri fiscale, 
care reglementează și procedura de calcul a contribuției de asigurări sociale de sănătate 
(CASS) pe perioada suspendării raporturilor de muncă, după cum urmează: 

 
 În categoria persoanelor au calitatea de contribuabili/plătitori de venit la sistemul de 
asigurări sociale de sănătate (CASS) se includ și persoanele juridice care au calitatea de 
angajatori sau sunt asimilate acestora și care potrivit legii datorează CASS, pentru 
persoanele fizice care desfășoară o activitate în baza unui contract individual de muncă, 
unui raport de serviciu sau a unui statut special prevăzut de lege, pe perioada suspendării 
din funcție a acestora, în condițiile legii. 
 
 Pe perioada suspendării din funcție a acestora, în condițiile legii, baza lunară de 
calcul al CASS o reprezintă salariul minim brut pe țară garantat în plată în vigoare în luna 
pentru care se datorează contribuția, dacă persoanele fizice  nu au realizat în cursul lunii 
venituri din salarii și asimilate salariilor. 
 
 Contribuabili/plătitori de venit  calculează și plătesc CASS pentru persoanele fizice 
care desfășoară o activitate în baza unui contract individual de muncă, unui raport de 
serviciu sau a unui statut special prevăzut de lege, pe perioada suspendării din funcție a 
acestora, în condițiile legii, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei pentru care 
se datorează. 
 
 Calculul CASS se realizează prin aplicarea cotei de 10% asupra bazei lunare de 
calcul, reprezentată de salariul minim pe economie sau venitul brut realizat, după caz. 
  
 Aceste prevederi intră în vigoare începând cu luna iunie 2020. 
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