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Pensii Vastui

Indicatori utilizafi in sistemul public de pensii pentru anul2020

I. Ciqtigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurdrilor sociale de stat este de:
' 5.163 lei - in perioada 1 ianuarie - 8 ianuari e 2020 (conform Legii nr.4712019);
' 5.129lei - incepdnd cu data de 9 ianuarie 2020 (conform Legii nr. 612020).

!!!!! Pe cale de consecinlE, valoarea cAqtigului salarial mediu brut. aferentd lunii ianuarie 2020, este de 5.376
lei.

II. Cotele de contribu(ii de asigurlri sociale, sunt urmdtoarele:
'25oh - datoratd de cdtre persoanele fizice care au calitatea de angajali sau pentru care existd obligalia plalii
contribuliei de asigurdri sociale;
. 4'h - datoratd in cazul condiliilor deosebite de muncd;
. \nl, - datoratf, in cazul condi{iilor speciale de munci;

Pe cale de exceplie, persoanele fizice care realizeazd venituri din salarii Ei asimilate salariilor realizate in
baza contractelor individuale de muncd incheiate cu angajatori care desflqoari activititi in sectorul
construcfii qi care se incadreazd, in condiliile prevdzute la art. 60 pct. 5 din Legea nr.22712015. cu
modificarile qi completarile ulterioare, datoreazd o cotd de contribu{ie de asigurdri sociale de 21,,25"h.

!!!! in cuzul ucestor persoone fizice, angojatorii nu clotoreazd cota de contribufie cle asigurdri sociale
pentru conditii deosebite Si/sau condiyii speciole de muncd.

Cota de contribu{ie de asigurlri sociale datorat[ de persoanele fizice care au incheiat contract de
asigurare sociali este de 25"/".

Cota de contribu{ie aferentl fondurilor de pensii administrate privat este de 3,75"/0 qi este inclusd in
cota de contribulie de asigurdri sociale datorati de citre persoanele frzice care au calitatea de angajali sau
pentru care existi obligalia plalii contribuliei de asiguriri sociale. cu exceplia persoanelor care desfEgoard
activitAti in sectorul construcfii.

III. incepind cu I ianuarie 20202

'Venitul minim lunar asigurat inbaza contractului de asigurare sociald este de 2.230lei (valoarea salariului
debazl minim brut pe (ard garantat in platS);

' Cuantumul contribu{iei de asiguriri sociale a1-erent acestui venit este de 558 lei.

IV. Valoarea punctului de pensie este de:
. l.265lei - in perioada I ianuarie 31 august 2020;
. 1.775 lei incepAnd cu I septembrie2020.

V. Indicele de corec{ie pentru anul 2020 este de 1,41.

VI. Cuantumul ajutorului de deces:
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CNPP
. in perioada I ianuarie - 8 ianuarie 2020

.5.163 lei - in cazul decesului asiguratului sau pensionarului;
' 2.582lei - in cazul decesului unui membru de familie al asiguratului sau pensionarului.

. incep6nd cu data de 9 ianuarie 2020

. 5.429 lei - in cazul decesului asiguratului sau pensionarului;

' 2.715lei - irr cazul decesului unui membru de familie al asiguratului sau pensionarului.

VII. Indemnizalia social5 pentru pensionari este de 704 lei.

VIII. Indemniza{ia pentru inso(itor in cazul pensionarilor de invaliditate incadra(i in gradul I de
invaliditate. in intervalul I ianuarie2020 -31 august2020. este de 1.012 lei.

Alte preciz[ri:

Veniturile lunare din pensii care depdgesc 2.000 lei sunt supuse impozitArii cu 10oh.

Persoanele fizice. cu venituri din pensii, beneficiazd de asigurare in sistemul asigurdrilor sociale de sdndtate
fEra plata contribufiei de asigurari sociale de sdndtate.

Prin excep{ie de la prevederile ref'eritoare la stabilirea salariului debazd, minim brut pe lard garantat in plata:
- pentru personalul incadrat pe funcfii pentru care se prevede nivelul de studii superioare, cu vechime in
nruncd de cel pulin un an in domeniul studiilor superioare, incepdnd cu data de 1 ianuarie 2020, salariul de
bazd n-rinim brut pe lard garantat in platd se stabileqte la 2.350 lei;
- in perioada 1 ianuarie 2020 - 31 decembrie 2028. pentru domeniul construcfiilor, salariul de bazd minirn
brut pe lari garantat in plata se stabilegte la 3.000 lei. Aceastd prevedere se aplica doar in cazul domeniilor de

activitate prevf,zute la art. 60 pct. 5 din Legea nr.22712015, cu modiflcdrile gi completdrile ulterioare.

Aceste valori sunt reglementate. dupd caz, prin urmdtoarele acte normative:
- Legea nr.612020 a bugetului asigurf,rilor sociale de stat pe anul 2020;
- Legea nr.22712015 privind Codul f-rscal, cu modificdrile qi completirile ulterioare;
- afte prevederi aplicabile in anul 2020.
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