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Au fost publicate Legea nr. 293/2011 privind bugetul de stat şi Legea nr. 
294/2011 privind bugetul asigurărilor sociale de stat, pentru anul 2012. 
 
Salariul mediu brut lunar folosit pentru fundamentarea bugetului asigurărilor 
sociale a crescut de la 2.022 RON pentru anul 2011, la 2.177 RON pentru anul 
2012. 

Cotele contribuţiilor pentru asigurări sociale de sănătate nu se modifică în 
raport cu cele aplicate în anul 2011. 

Cotele contribuţiilor pentru asigurări sociale, şomaj, asigurarea în caz de 
accidente de muncă şi boli profesionale şi pentru Fondul de garantare pentru 
plata creanţelor salariale vor fi cele reglementate de Codul fiscal (nemodificate  
faţă de cele aplicate în anul 2011).  

Cota aferentă fondurilor de pensii administrate privat a crescut de la 3% în 
2011 la 3,5% în 2012, din totalul cotei de contribuţie individuală la asigurările 
sociale. 

 
 
[Sursa: Monitorul Oficial al României, numerele 913 şi 914/22.12.2011.] 

 

 

 

Pentru mai multe informaţii îi puteţi contacta pe Peter de Ruiter, Mihaela 
Mitroi, Ionuţ Simion, Daniel Anghel sau Brian Arnold. 
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