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 Adoptarea Legii bugetului 
asigurărilor sociale de stat pentru 
anul 2014  
28 ianuarie 2014 

Pe scurt 

Parlamentul Moldovei a adoptat Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul 2014, prin 
care au fost menţinute aceleaşi cote procentuale ale contribuţiilor de asigurări sociale de  stat 
obligatorii (în continuare „contribuţii de asigurări sociale”). De asemenea, potriv it acestei Legi, 
cheltuielile suportate de angajator pentru transportul şi hrana angajaţilor sunt scutite de contribuţii 

de asigurări sociale, în anumite condiţii.  
 

 

În detaliu 

 
Dintre principalele prevederi ale acestei legi, menţionăm: 

 Menţinerea tarifelor contribuţiilor de asigurări sociale pentru angajaţi şi angajatori, de 6% şi 

respectiv  23% din fondul de salarizare şi alte recompense. 

 Pentru persoanele care sunt obligate să plătească contribuţiile de asigurări sociale în sumă fixă, 

aceasta a fost majorată de la 5.220 lei la 5.748 lei anual.  

 Menţinerea limitei anuale pentru ajutoarele materiale din care nu se calculează contribuţii de  

asigurări sociale la nivelul unui salariu mediu lunar prognozat pe economie (4.225  lei). 

 Calcularea indemnizaţiilor  de maternitate femeilor asigurate şi soţiilor aflate în întreținerea 

soților angajaţi, de către structurile teritoriale de asigurări sociale , şi achitarea acestora prin 

intermediul prestatorilor de serv icii selectaţi de Casa Naţională de Asigurări Sociale. 

 Indemnizaţiile de eliberare din serv iciu prevăzute de art. 186 alin. (1) lit. a), b) şi c) din Codul 

muncii nu sunt supuse contribuţiilor de asigurări sociale. 

 Cheltuielile pentru transport şi hrană suportate de către angajatori nu sunt supuse 

contribuţiilor de asigurări sociale de stat în modul stabilit de Guvern. 

 Modificarea termenului de prezentare a Declaraţiei privind calculul şi utilizarea contribuțiilor 

asigurări sociale (Forma 4-BASS) – data de 20 a lunii imediat următoare trimestrului de 

gestiune. 

 În cazul depunerii electronice a declaraţiilor persoanei asigurate REV-5 trimestrial, fără 

semnătură digitală, acestea se vor prezenta anual pe suport de hârtie până la 1  martie 2015.  

 

[Sursa: Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2014 nr. 329 din 23 decembrie 2013, 

Monitorul Oficial nr.17 -23 (4656-4662) din 24 ianuarie 2014] 

 

 

De reţinut 

 

Legea  a intrat în v igoare la 1  ianuarie 2014. 
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Să discutăm 

Pentru o discuţie mai detaliată despre impactul pe care aceste prevederi îl pot avea în cazul 

dumneavoastră specific, puteţi contacta următoarele persoane: 
 

    

 

Ionuţ Simion  

Partener  

Ionut.Simion@ro.pwc.com  

Alexandru Munteanu 
Manager, Avocat 
Alexandru.Munteanu@ro.pwc.com 

Sergiu Dumitraşco 
Manager 
Sergiu.Dumitrasco@ro.pwc.com 

 

 
 

Tatiana Stavinschi 

Manager 
Tatiana.Stav inschi@ro.pwc.com 
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