
BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT PENTRU ANUL 2010 
  
Bugetul asigurărilor sociale de stat este parte componentă a 

sistemului bugetar şi  se aprobă anual prin lege. 
  Prin sistemul asigurărilor sociale se asigură finanţarea măsurilor 

de ocrotire, de protecţie şi de ajutorare a cetăţenilor activi, a pensionarilor 
şi a membrilor de familie şi constau în acordarea de către stat de pensii, 
indemnizaţii, ajutoare, trimiteri la odihnă, la tratament balnear şi alte 
drepturi, în perioada în care se găsesc, temporar sau definitiv, în 
incapacitate de muncă din cauză de accident de muncă sau boală 
profesională sau în alte cazuri când ajutorarea este necesară. 

 „Propunerile care au stat la baza construcţiei bugetului  asigurărilor 
sociale de stat pe anul 2010 sunt integrate în contextul macroeconomic 
realizat de România pe primele trei trimestre ale anului 2009 în condiţii de 
criză economică şi financiară globală, cel estimat până la finele anului 
2009  şi cel prognozat pentru anii 2010-2013.” 

Potrivit Legii bugetului de asigurări sociale pentru anul 2010: 
              Se menţine în anul 2010  valoarea punctului de pensie la 

nivelul celei stabilite pentru luna octombrie 2009, respectiv la 732,8 lei; 
              Salariul mediu brut în anul 2010 a crescut la 1.836 lei, faţă 

de 1.767 lei estimat pentru anul 2009 şi 1.682 lei înregistrat în anul 2008; 
Acest lucru a determinat majorarea cuantumului ajutorului de deces 

la suma de 1.836 lei, acordat în cazul decesului unui pensionar sau 
asigurat şi 918 lei, ajutor de deces acordat în cazul decesului unui membru 
de familie, cuantum ce va fi acordat începând cu data de 30.01.2010. 

„În anul 2009, Casa Judeţeană de Pensii Neamţ a achitat un număr 
de 5420 ajutoare de deces iar în luna ianuarie 2010, până la data de 29. 
ianuarie, sunt achitate cca 479 ajutoare de deces.” 

              Se menţin cotele de contribuţie de asigurări sociale la 
nivelul anului 2009, respectiv: 

- 31.3% pentru condiţii normale de muncă, 
- 36.3% pentru condiţii deosebite de muncă, 
- 41.3% pentru condiţii speciale de muncă. 

cota contribuţiei individuale de asigurări sociale, datorată potrivit 
art. 21 alin. (2) din Legea nr. 19/2000, cu modificările şi 
completările ulterioare, fiind de 10,5%, indiferent de condiţiile de 
muncă. 



În cota de contribuţie individuală de asigurări sociale prevăzută mai 
sus este inclusă şi cota de 2,5% aferentă fondurilor de pensii administrate 
privat (Legea nr 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat). 

Bugetul asigurărilor sociale de stat stabileşte cotele de 
contribuţie ale angajaţilor şi ale angajatorilor, care se vor aplica 
începând cu veniturile aferente lunii ianuarie, care au ca termen de 
calcul, declarare şi plată, data de 25 februarie 2010. 

              Cotele de contributii datorate de angajatori, în 

funcţie de clasa de risc, potrivit Legii nr. 346/2002 privind 

asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale, vor fi 
între 0,15% şi 0,85%, aplicate asupra sumei veniturilor brute 
realizate lunar. 

Cotele se aplica începând cu veniturile aferente lunii ianuarie 2010. 
  

În conformitate cu prevederile art.3 alin. (6) din Legea Bugetului de 
Asigurări Sociale, Casa Naţională de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări 
Sociale va contracta biletele de tratament balnear numai pentru perioada 1 
ianuarie - 30 iunie 2010, respectiv 1 septembrie - 31 decembrie 2010. 
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