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Cote contributii salarii si noutati privind calculul salariilor in vigoare de la 1 ianuarie 2011 

(conform legislatiei publicate pana la 09.01.2011)     

Incepand cu drepturile salariale aferente lunii ianuarie 2011 cote de contributii, potrivit Legii 

bugetul asigurarilor sociale de stat pe anul 2011 nr. 287/2010, publicata in Monitorul Oficial nr. 880 

din 28 decembrie 2010 si Legii bugetului de stat pe anul 2011 nr. 286/2010, publicata in Monitorul 

Oficial nr. 879 din 28 decembrie 2010, sunt:  

1.Cota contributiei datorata de angajatori la bugetul de asigurari sociale, prevazuta la art. 27 alin (3) din 

Legea nr. 263/2010 , este:  

a) pentru conditii normale de munca 20,8%;  

b) pentru conditii deosebite de munca 25,8%;  

c) pentru conditii speciale de munca 30,8%; potrivit art. 17  alin. (1) din Legea bugetului asigurarilor 

sociale de stat pe anul 2011.  

2.Cota contributiei individuale de asigurari sociale, prevazuta la art.27 alin. (3) din Legea nr. 263/2010, 

este de 10,5%, indiferent de conditiile de munc , potrivit art.17 alin. (1) din  Legea bugetului asigurarilor sociale de 

stat pe anul 2011.  In cota de contributie individuala de asigurari sociale este inclusa si cota de 3% aferenta 

fondurilor de pensii administrate privat, prevazuta de Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate 

privat, republicata, cu modific rile si completarile ulterioare, potrivit art.17 alin. (2) din Legea bugetului 

asigurarilor sociale de stat pe anul 2011.  

3.Cotele de contribu ii datorate de angajatori în func ie de clasa de risc, potrivit Legii nr. 346/2002 privind 

asigurarea pentru accidente de munc i boli profesionale, cu modific rile

 

i complet rile ulterioare, se stabilesc 

de la 0,15% la 0,85%, aplicate asupra sumei veniturilor brute realizate lunar, potrivit art. 19 alin. (1) din Legea 

bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2011.  

4.Contributia datorata de angajatori la bugetul asigurarilor pentru somaj prevazuta la art. 26 din Legea 

nr. 76/2002U, este 0,5%, potrivit art. 18 alin. (1) lit. a) din Legea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2011.  

5.Contributia individuala datorata la bugetul asigur rilor pentru omaj

 

prevazuta la Uart. 27 din Legea nr. 

76/2002U,  este de 0,5%, potrivit art. 18 alin. (1) lit. b) din Legea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2011.  

6.Contribu ia datorat de angajator la Fondul de garantare

 

pentru plata creantelor salariale in 

conformitate cu Uart. 7 alin. (1) din Legea nr. 200/2006U, este de 0,25%, potrivit art. 18 alin (1) lit. d) din Legea 

bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2010.  

7.Contributia datorata de angajatori  pentru  asigurarile de sanatate prevazuta la art. 258 din Legea nr. 

95/2006 este de 5,2%, potrivit art. 8 alin. (3) din Legea bugetului de stat pe anul 2011.    

8.Contributia datorata de angajat pentru asigurarile de sanatate prevazuta la art. 257 din Legea nr. 

95/2006 este de 5,5%, potrivit art. 8 alin (3) din Legea bugetului de stat pe anul 2011.   

9.Cota de contributie pentru concedii si indemnizatii  este de 0,85% conform art. 296^18 alin (3) din OUG 

117/2010. 
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10.Comisionul pentru cartile de munca nu se mai datoreaza incepand cu drepturile salariale aferente lunii 

ianuarie 2011, potrivit OUG nr. 123/2010 publicata in Monitorul Oficial nr. 888 din 30.12.2010.   

Salariul de baza minim brut pe tara garantat in plata incepand cu 1 ianuarie 2011 este de 670 lei lunar, 

pentru un program complet de lucru de 170 de ore in medie pe luna in anul 2011 reprezentand 3,94 lei/ora, potrivit 

art. 1 din Hotararea nr. 1193/2010 publicata in Monitorul Oficial nr. 824 din 9 decembrie 2010.  

Pentru anul 2011, cuantumul ajutorului de deces se stabile te, în cazul: 

    a) asiguratului sau pensionarului, la 2.022 lei;     

b) unui membru de familie al asiguratului sau pensionarului, la 1.011 lei; potrivit art. 16 din Legea bugetului 

asigurarilor sociale de stat pe anul 2011.   

Castigul salarial mediu brut  pe anul 2011 este de 2.022 lei , potrivit art.15  din Legea bugetului 

asigurarilor sociale de stat pe anul 2011.  

Contributiile de asigurari sociale obligatorii sunt reglementate incepand drepturile salariale aferente lunii 

ianuarie 2011 de Legea nr. 571/2005 Codul fiscal, modificat prin OUG nr. 117/2010 publicata in Monitorul Oficial 

nr. 891 din 30.12.2010, iar raportarea lor se face printr-o declaratie unica Declaratie privind obligatiile de plata a 

contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta niminala a persoanelor asigurate (Declaratie 112), potrivit 

Hotararii nr. 1397/2010 publicata in Monitorul Oficial nr. 897 din 31.12.2010.  

Detalii despre baza de calcul a contributiilor sociale obligatorii gasiti pe www.verticas.ro.  
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