Nesecret

CASA JUDETEANA DE PENSII BISTRITA NASAUD

MODIFICAREA SI COMPLETAREA UNOR ACTE NORMATIVE DIN DOMENIUL
ASIGURARILOR SOCIALE
1. Potrivit dispozitiilor H.G. nr. 935/2019 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară
garantat în plată, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 1010/16.12.2019,
salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată este de 2.230 lei, incepand cu data de 1
ianuarie 2020.
Potrivit art. 36 din Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificarile
si completarile ulterioare, baza lunară de calcul al contribuţiei de asigurări sociale pentru
asiguraţii care au incheiat contracte de asigurare sociala in baza acestui act normativ, o
constituie venitul lunar asigurat înscris în contractul de asigurare socială, dar nu mai puţin decât
valoarea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată.
In consecinta, incepand cu data de 1 ianuarie 2020, nivelul minim al venitului lunar asigurat
inscris in contractul de asigurare sociala incheiat in baza Legii nr. 263/2010 privind sistemul
unitar de pensii publice, cu modificarile si completarile ulterioare, este de 2.230 lei.
2. De la data intrarii in vigoare a Legii nr. 234 din 9 decembrie 2019 pentru modificarea şi
completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 59/2000 privind Statutul personalului
silvic, data de 16 decembrie 2019, pentru personalul silvic care isi desfasoara activitate in
locurile de muncă din domeniul silvicultură: paza fondului forestier, a fondurilor cinegetice şi
piscicole şi a ariilor naturale protejate; control silvic şi cinegetic; exploatări forestiere;
construcţii forestiere; lucrări specifice de teren în activitatea de fond forestier şi împăduriri,
aceste activitati reprezintă locuri de muncă în condiţii speciale, conform reglementărilor
legale.
Perioadele în care personalul silvic a desfăşurat activităţi în locuri de muncă încadrate în
condiţii speciale conform prezentei ordonanţe de urgenţă reprezintă stagiu de cotizare realizat
în condiţii speciale de muncă, determină reducerea vârstei standard de pensionare cu 1 an
pentru fiecare 5 ani în care şi-a exercitat profesia în locurile de muncă prevăzute mai sus,
precum şi majorarea punctajelor lunare de pensie.
Perioada de vechime în muncă realizată în condiţii speciale de muncă se înregistrează de către
angajator, iar dovada se face cu adeverinţe eliberate de către angajatori sau de către deţinătorii
legali de arhive.
3. Legea nr. 215/14.11.2019 pentru modificarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de
pensii publice a adus urmatoarele elemente de noutate:
•

acordarea unui spor la stagiu de cotizare pentru perioadele lucrate în condiții deosebite,
după data de 01.04.2001, de 4 luni pentru fiecare an realizat în condiții deosebite, față de 3
luni conform reglementării anterioare;
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reducerea vârstei standard de pensionare aferentă perioadelor încadrate în condiții
deosebite de muncă și pentru perioade mai mici de 6 ani;
reducerea mai mare a vârstei standard de pensionare, conform tabelului nr.1 de la art.
55, alin. (1) din Legea nr.263/2010, cu modificările și completările ulterioare.

•
•

4. Avand in vedere dispozitiile Legii nr. 211/2019 si a Legii nr. 248/2019, incepand cu data
de 1 ianuarie 2020, indemnizatiile stabilite in temeiul O.G. nr. 105/1999 aprobata cu
modificari si completari prin Legea nr. 189/2000, cu modificarile si completarile
ulterioare, se majoreaza astfel:
Persoanele care s-au aflat in situatiile prevazute la art. 1 alin. 1:
• lit. a) – au fost deportate in ghetouri si lagare de concentrare din strainatate;
• lit. b) – au fost private de libertate in locuri de detentie sau in lagare de
concentrare,
au dreptul la o indemnizatie lunara de 700 lei pentru fiecare an de deportare ori de
detentie.
• lit. c) – au fost refugiate, expulzate sau stramutate in alta localitate;
• lit. d) – au facut parte din detasamente de munca fortata;
• lit. g) – au fost evacuate din locuinta pe care o detineau,
au dreptul la o indemnizatie lunara de 350 lei pentru fiecare an de stramutare, de munca
fortata sau de evacuare din propria locuinta.
Sotul supravietuitor al celui decedat, din categoria persoanelor prevazute la art. 1 alin. (1)
lit. a) – e) si g), precum si persoana care s-a aflat in situatia prevazuta la art. 1 alin. (1)
lit. f) are dreptul la o indemnizatie lunara de 350 lei (in cuantum fix).
5. Urmare publicarii în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 3/06.01.2020 a Legii nr.
6/2020 a bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2020, vă comunicăm următoarele
modificări in domeniu:
CASTIGUL SALARIAL MEDIU BRUT
Castigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat este
de 5.429 lei, incepand cu data de 9 ianuarie 2020, data intrarii in vigoare a Legii nr. 6/2020.
AJUTORUL DE DECES
Incepand cu data de 9 ianuarie 2020, data intrarii in vigoare a Legii nr. 6/2020, cuantumul
ajutorului de deces prevazut de Legea nr. 263/2010, cu modificarile si completarile ulterioare,
este urmatorul:
•
•

in cazul decesului asiguratului sau pensionarului: 5.429 lei;
in cazul decesului unui membru de familie al asiguratului sau pensionarului: 2.715 lei.
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COTELE DE CONTRIBUTII DE ASIGURARI SOCIALE
In conformitate cu prevederile art. 138 si ale art. 138^1 din Legea nr. 227/2015, cu modificarile
si completarile ulterioare, cotele de contributii de asigurari sociale sunt urmatoarele:
•
•

•
•

25% datorata de catre persoanele fizice care au calitatea de angajati sau pentru care
exista obligatia platii contributiei de asigurari sociale;
4% datorata in cazul conditiilor deosebite de munca, astfel cum sunt prevazute in Legea
nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificarile si completarile
ulterioare, de catre persoanele fizice si juridice care au calitatea de angajatori sau sunt
asimilate acestora;
8% datorata in cazul conditiilor speciale de munca, astfel cum sunt prevazute in Legea nr.
263/2010, de catre persoanele fizice si juridice care au calitatea angajatori sau sunt
asimilate acestora;
21,25% datorata de catre persoanele fizice care realizeaza venituri din salarii si asimilate
salariilor realizate in baza contractelor individuate de munca incheiate cu angajatori care
desfasoara activitati in sectorul constructii si care se incadreaza in conditiile prevazute la
art. 60 pct. 5 din Legea nr. 227/2015, cu modificarile si completarile ulterioare.

Mentiune: ln cazul acestor persoane fizice, angajatorii nu datoreaza cota de contributie de
asigurari sociale pentru conditii deosebite si speciale de munca.
Conform art. 42 alin. (1) din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat,
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, coroborat cu art. 138 din Legea nr.
227/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, in cota de contributie de asigurari sociale
datorata de catre persoanele fizice care au calitatea de angajati sau pentru care exista
obligatia platii contributiei de asigurari sociale este inclusa si cota de contributie aferenta
fondurilor de pensii administrate privat.
Cota de contributie aferenta fondurilor de pensii administrate privat este 3,75%.
Persoanele fizice care realizeaza venituri din salarii si asimilate salariilor realizate in baza
contractelor individuate de munca incheiate cu angajatori care desfasoara activitati in
sectorul constructii si care se incadreaza in conditiile prevazute la art. 60 pct. 5 din Legea nr.
227/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, care datoreaza contributia la fondul de
pensii administrat privat, sunt scutite de la plata acestei contributii in anul 2020.
Cota de contributie de asigurari sociale datorata de persoanele fizice care au incheiat contract
de asigurare sociala este de 25%.
INDEMNIZATIA SOCIALA PENTRU PENSIONARI
Nivelul indemnizatiei sociale pentru pensionari, prevazuta de OUG nr. 6/2009 privind instituirea
pensiei sociale minime garantate, aprobata prin Legea nr. 196/2009, este de 704 lei.
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VALOAREA PUNCTULUI DE PENSIE
In perioada 1 ianuarie 2020 - 31 august 2020 valoarea punctului de pensie se mentine la
1.265 lei, iar incepand cu 1 septembrie 2020, conform art. 86 din Legea nr. 127/2019 privind
sistemul public de pensii, valoarea punctului de pensie va fi de 1.775 lei.
INDEMNIZATIA DE INSOTITOR
Potrivit art. 77 din Legea nr. 263/2010, cu modificarile si completarile ulterioare, cuantumul
indemnizatiei pentru insotitor in cazul pensionarilor de invaliditate incadrati in gradul I de
invaliditate reprezinta 80% din valoarea unui punct de pensie.
In perioada 1 ianuarie 2020 - 31 august 2020, indemnizatia de insotitor va fi de 1.012 lei.
INDICELE DE CORECTIE
Conform art. 17 din Legea nr. 6/2020, in anul 2020 indicele de corectie prevazut la art. 170 din
Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificarile si completarile
ulterioare, este de 1,41.
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