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SINTEZĂ LEGISLATIVĂ PAYROLL 2021
1. Salariul minim brut în 2021.
Începând cu data de 13 ianuarie 2021, salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată, prevăzut la art. 164
alin. (1) din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se stabileşte în
bani, fără a include sporuri şi alte adaosuri, la suma de 2.300 lei lunar, pentru un program normal de lucru în medie
de 169,333 ore pe lună, reprezentând 13,583 lei/oră.
Pentru personalul încadrat pe funcţii pentru care se prevede nivelul de studii superioare, cu vechime în muncă de
cel puţin un an în domeniul de pregatire, salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată, fără a include sporuri
şi alte adaosuri, se mentine la suma de 2.350 lei lunar, pentru un program normal de lucru de 169,333 ore în medie
pe lună, reprezentând 13,878 lei/oră.
În aplicarea prevederilor art. 164 alin. (12) din Legea nr. 53/2003, republicată, cu modificările şi completările
ulterioare, începând cu 13 ianuarie 2021, toate drepturile şi obligaţiile stabilite potrivit legii se determină prin
raportare la nivelul de 2.300 lei al salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată.
În perioada 1 ianuarie 2021-31 decembrie 2028, pentru domeniul construcţiilor, salariul de bază minim brut pe
ţară garantat în plată se menține la minimum 3.000 lei lunar, fără a include indemnizaţiile, sporurile şi alte
adaosuri, pentru un program normal de lucru în medie de 169,333 ore pe lună.
Media orară în 2021 este: 254 zile lucrătoare x 8 ore/zi / 12 luni = 169,333 ore/lună
2. Sărbătorile legale în 2021.
Zilele de sărbătoare legală în care nu se lucrează, in anul 2021, sunt:
 Anul Nou: 1 ianuarie (vineri)‚ 2 ianuarie – (sambătă);
 Ziua Unirii Principatelor Române: 24 ianuarie (duminică);
 Vinerea Mare: 30 aprilie (vineri);
 Ziua internaţională a Muncii: 1 mai (sambătă);
 Prima şi a doua zi de Paşti: 2-3 mai (duminică şi luni);
 Ziua copilului: 1 iunie (marți);
 Prima şi a doua zi de Rusalii: 20-21 iunie (duminică şi luni);
 Adormirea Maicii Domnului: 15 august (duminică);
 Sfântul Andrei: 30 noiembrie (marți);
 Ziua Naţională a României: 1 decembrie (miercuri);
 Prima şi a doua zi de Crăciun : 25-26 decembrie (sâmbătă si duminică).
Două zile pentru fiecare dintre cele 3 sărbători religioase anuale, declarate astfel de cultele religioase legale,
altele decât cele creştine, pentru persoanele aparţinând acestora.
3. Cotele de contribuții de asigurări sociale în 2021.
Cotele de contribuții de asigurări sociale, în anul 2021, sunt următoarele:
 25% datorată de către persoanele fizice care au calitatea de angajați sau pentru care există obligația plății
contribuției de asigurări sociale;
 4% datorată în cazul condițiilor deosebite de muncă;
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 8% datorată în cazul condițiilor speciale de muncă;
 21,25% datorată de către persoanele fizice care realizează venituri din salarii și asimilate salariilor realizate în
baza contractelor individuale de muncă încheiate cu angajatori care desfășoară activități în sectorul
construcții și care se încadrează în condițiile prevăzute la art. 60, pct. 5 din Legea nr. 227/2015, cu
modificările și completările ulterioare;
 25% datorată de persoanele fizice care au încheiat contract de asigurare socială;
 3.75% aferentă fondurilor de pensii administrate privat;
Persoanele fizice care realizează venituri din salarii și asimilate salariilor realizate în baza contractelor individuale de
muncă încheiate cu angajatorii care desfășoară activități în sectorul construcții și care se încadrează în condiții
prevăzute la art. 60, pct. 5 din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, care datorează
contribuția la fondul de pensii administrate privat, sunt scutite de plata acestei contribuții și în anul 2021.
Mențiune: În cazul acestor persoane fizice, angajatorii nu datorează cotă pentru condiții deosebite și speciale de
muncă.
De asemenea, CNPP a făcut și precizarea că, începând cu data de 13 ianuarie 2021, venitul minim lunar asigurat în
baza contractului de asigurare socială este de 2.300 lei (echivalentul salariului de bază minim brut pe țară garantat
în plată), iar cuantumul contribuției de asigurări sociale aferent acestui venit este de 575 lei.
4. Ajutorul de deces în 2021.
 În perioada 1 ianuarie 2021 – 11 martie 2021: 5.429 lei – în cazul decesului asiguratului sau
pensionarului/2.715 lei – în cazul decesului unui membru de familie al asiguratului sau pensionarului.
 Începând cu data de 12 martie 2021: 5.380 lei – în cazul decesului asiguratului sau pensionarului/2.690 lei –
în cazul decesului unui membru de familie al asiguratului sau pensionarului.
5. Câștigul salarial mediu brut în 2021.
Conform dispozițiilor Legii nr. 16/2021, câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor
sociale de stat este de 5.380 lei, aplicându-se cu data de 12.03.2021. De asemenea, se precizează că în perioada
01.01.2021 – 11.03.2021 câștigul salarial mediu brut utilizat este cel prevăzut de Legea nr.6/2020, și anume 5.429
lei.
6. Valoarea punctului de pensie în anul 2021 va fi in valoare de 1.442 lei.
Totodată, indemnizația socială pentru pensionari este de 800 lei, iar indemnizația pentru însoțitor, în cazul
pensionarilor de invaliditate încadrați în gradul I de invaliditate, este de 1.154 lei.
Surse de referinţă:
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