
CONTRIBUŢII SOCIALE ANUL  2013 
 
 
  I. .Cotele pentru contribuţia de asigurări sociale de sănătate  
 
 -  5,2% - cota datorată de angajatori;   
 -  5,5% - cota pentru contribuţia individuală. 
 

II.Cotele pentru contribuţia de asigurări sociale 
 

 a) 31,3% pentru condiţii normale de muncă, datorată de angajator şi angajaţi, din care 
10,5% datorată de angajaţi şi 20,8% datorată de angajatori; 
    b) 36,3% pentru condiţii deosebite de muncă, datorată de angajator şi angajaţi, din care 
10,5% datorată de angajaţi şi 25,8% datorată de angajatori; 
   c) 41,3% pentru condiţii speciale de muncă, datorată de angajator şi angajaţi, din care 10,5% 
datorată de angajaţi şi 30,8% datorată de angajatori. 
 În cota de contribuţie individuală de asigurări sociale este inclusă şi cota de 4% aferentă 
fondurilor de pensii administrate privat, prevăzută de Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii 
administrate privat. 
 

III. Cotele pentru contribuţia la fondul asigurărilor de şomaj 
 

 a) contribuţia datorată de angajatori -  0,5%;   
 b) contribuţia individuală -  0,5%; 
 c) contribuţia datorată la bugetul asigurărilor pentru şomaj de către persoanele asigurate în 
baza contractului de asigurare pentru şomaj - 1%; 
 d) contribuţia datorată de angajator la Fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale 
- 0,25%. 
  

 IV.Cota pentru contribuţia de asigurare pentru accidente de muncă şi boli 
profesionale,diferenţiată în funcţie de clasa de risc - de la 0,15% la 0,85%  
 
 V. Cota pentru contribuţia pentru concedii şi indemnizaţii de asigurări sociale de 
sănătate  - 0,85% 
 
 VI. Salariu mediu brut 
În anul 2013 este de 2.223 lei, faţă de 2.117 lei cât a fost în anul 2012 
Notă: Deoarece Legea bugetului asigurărilor de stat pentru anul 2013 a fost publicată în cursul 
lunii februarie, pentru luna ianuarie 2013, se va mai utiliza salariul mediu de 2.117 lei în 
următoarele situaţii: 
-calculul contribuţiilor sociale la fondul de pensii, în condiţiile în care veniturile din salarii 
depăşesc plafonul maxim de 5 salarii medii pe economie; 
-calculul indemnizaţiilor pentru incapacitate temporară de muncă; 
-stabilirea contribuţiei individuale la fondul de pensii de către plătitorii veniturilor din activităţi 
independente cu impunere prin stopaj la sursă. 
 

 VII. Salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată  
       - în luna ianuarie  este 700 lei   

 - în perioada  februarie -  iunie este 750 lei lunar 
 - în perioada iulie –decembrie este 850 lei lunar. 
 
Contribuţiile sociale aferente anului 2013 sunt prevăzute în următoarele acte normative: 

 - Legea nr.5/2013 - Legea bugetului de stat pe anul 2013, publicată în Monitorul Oficial nr. 
106/22.02.2013 
  - Legea nr. 6/2013 - Legea  bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2013, publicată 
în Monitorul Oficial nr. 107/22.02.2013. 
 - Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare (art. 
296). 
 - Hotărârea Guvernului nr.23/2013 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară 
garantat în plată, publicată în Monitorul Oficial nr. 52/23.01.2013. 
 
 


