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COMUNICAT DE PRESA

Având in vedere prevederile:

- Legii nr. 340/2013 a bugetului

asigurarilor sociale de stat pe anul 2014,

publicata in Monitorul Oficial al României, Partea 1,nr. 776 din 12 decembrie 2013;

- Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificarile si
completa riie ulterioare;

- Legii nr. 571/2003

privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare,
va comunicam urmatoarele:

1. Incepând cu data de 1 ianuarie 2014 valoarea punctului de pensie este de
790,7 lei.
2. In anul 2014 indicele de corectie prevazut la art. 170 din Legea nr. 26312010,
cu modificarilesi completarile ulterioare, este de 1,07.
3. In aplicarea prevederilor art. 2964 alin.(3) din Legea nr. 57112003, cu
modificarile si completa riie ulterioare, câstigul salarial mediu brut utilizat la
fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2014, potrivit art. 16 din
Legea nr. 340/2013, este de 2.298 lei.
4. În conformitate cu prevederile art. 29618 alin.(3) din Legea nr. 571/2003, cu
modificarile si completarile ulterioare. si ale art. 20 alin.(1) din Legea nr. 340/2013,
pentru anul 2014 cotele de contributie de asigurari sociale se stabilesc dupa cum
urmeaza:

--

- - - -

- ------

--

-- -

-

- pentru conditii normale de munca

- pentru conditii deosebite de munca

- pentru conditii speciale de munca si

:

31,3 %
36,3 %
41,3 %.

pentru alte conditii de munca

4.1. Cota contributiei individuale de asiguriri sociale, datorata potrivitarl 31
alin. (2) din Legeanr. 263120.10., cu modificarilesi completarile ulterioare, este de 10,5°k.
indiferent de conditiile de munca.
4.1.1. Conform art. 20.alin.(2) din Legea nr. 340.120.13,
coroborat cu art. 43 alin.(3)
din Legea nr. 411120.04privind fondurile de pensii administrate privat. republicata, cu
modificarile si completArile ulterioare, În cota de contributie individuala de asigurari

sociale este inclusa ,i cota de 4,5% aferenti fondurilor de pensii administrate
privat
.

4.2. Diferenta dintre cotele de contributie de asigurari sociale aprobate prin lege..
functie de conditiile de munca, si cota de contributie individuala de asigurari sociale se
suporta de angajator.
5. Potrivit prevederilor art. 33 si 34 din Legea nr. 263120.10.,cu modificarile si
completa riie ulterioare, coroborate cu cele ale art. 2964 alin.(2) si ale art. 2965 alin.(1) din

Legea nr. 571/20.0.3,cu modificarilesi completArileulterioare.Ia stabilirea plafonulul
maxim al bazei de calcul a contributieide asigurarisociale se are in vederevaloarea
corespunzatoarea de cinci ori câstigulsalarialmediubrut.respectiv11.490 lei.
6. în conformitatecu prevede.rileart. 36 din Legeanr. 263120.10.,
cu modificarilesi
completarileulterioare,nivelul minim al venltului lunar asigurat inscris În contractul
de asigurare sociali este de 804 lei, iar nivelul maxim de 11.490 lei.
7. Conform prevederilor art. 17 din Legea nr. 340.120.13,
cuantumul ajutorului de
cu modificarilesi completarile ulterioare,se
deces prevazut de Legea nr. 263120.10.,

stabilesteastfel:
a) in cazul decesuluiasiguratuluisaupensionarului:2.298 lei;
b) in cazul decesului unui membrude familie al asiguratuluisau pensionarului:
1.149 lei.

8. Începând cu data de 1 ianuarie 2014, cuantumul indemnizatiei pentru

insotitor, in cazul pensionarilorde invaliditateincadratiÎn gradul I de invaliditate.drept
ce se acorda potrivit prevederilor art. 77 alln.(1) din Legea nr. 263120.10., cumodificarile
si
completarile ulterioare, este in cuantum egal cu 80.%din valoarea unui punct de pensie,
stabilita in conditiile legii, respectiv 633 lei.
9. Conform prevederilor art. 13 din Legea nr. 340./20.13,drepturile de pensii
obtinute În baza unor hotarârijudecatorestidefinitive,urmare contestariirecalculariisi
revizuirii efectuate pentru categoriile de pensii prevazute la art. 1 lit. c) - g) si h), cu
exceptia drepturilor de pensii ale consilierilor de conturi, din Legea nr. 119120.10.
privind
stabilirea unor masuri in domeniul pensiilor si de Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.
59/20.11 pentru stabilirea unor masuri În domeniul pensiilor prevazute la art. 1 lit. c) - h)
din Legea nr. 119/20.10.privind stabilirea unor masuri in domeniul pensiilor, aprobata prin
Legea nr. 10.9/20.12, se suporta din bugetul asigurarilor sociale de stat.
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10. Potrivit prevederilor art. 22 alin. (1) din Legea nr. 340/2013, În anul 2014
pentru plata drepturilor la domiciliul beneficiarilor,

cheJtuielilepentru transmiterea si

achitarea drepturilor finantate din bugetul asigurarilor sociale de stat se stabilesc prin
aplicarea coeficientului de 1% asupra sumelor platite

si se

suporta din bugetul din

care se finanteaza dreptul respectiv.
10.1. Conform dispozitiilor art. 22 alin. (2) din Legea nr. 34012013, În anul 2014
tariful pentru un talon de plata la domiciliul beneficiarilor, În situatia În care acestia
au optat pentru plata În cont curent sau În cont de card este de 2,15 lei si se suporta din
bugetul din care se finanteaza dreptul respectiv.

11. Începând cu data de 1 ianuarie 2014, indicele

de corectie

utilizat la
determinarea punctajului realizat În sistemul public de pensii de catre participantii la
fondurile de pensii administrate privat, pentru lunile in care acestia contribuie la aceste
fonduri, stabilit conform dispozitiilor art. 151 din Legea nr. 41112004, republicata. cu
modificarile si completarile ulterioare, este urmatorul:
o (31,3 puncte procentuale
4,5 puncte procentuale) / 31,3 puncte

-

procentuale = 0.85623

BIROUL DE PRESA
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