NEWSLETTER
- nr. I din mai 2013 Principalele modificari legislative stabilite:
1. Incepand cu data de 01.05.2013 se modifica valoarea tichetului de masa si
valoarea tichetului de cresa, conform Ordinelor 882 si 883 /20133 publicate in
Monitorul Oficial numarul 276/16.05.2013.
2. In Monitorul Oficial nr. 275/16.05.213, prin Hotararea 225/2013 se modifica
tarifele de risc pentru calculul contributiei de accidente de munca si boli
profesionale, cu aplicabilitate de la 01.06.2013.

1. Incepand cu data de 01.05.2013 se modifica valoarea tichetului de masa si valoarea
tichetului de cresa, conform Ordinelor 882 si 883 /20133 publicate in Monitorul Oficial
numarul 276/16.05.2013.
Astfel ca valoarea tichetului de masa va fi incepand cu luna mai 9.35 lei, iar valoarea tichetului
de cresa va fi de 420 ron.
“ Pentru semestrul I al anului 2013, începând cu luna mai, valoarea nominală a unui tichet de
masă, stabilită potrivit prevederilor art. 31 din Normele de aplicare a Legii nr. 142/1998
privind acordarea tichetelor de masă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 5/1999, cu
modificările ulterioare, ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 18/2006 pentru
completarea art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 59/2005 privind unele măsuri de
natură fiscală şi financiară pentru punerea în aplicare a Legii nr. 348/2004 privind
denominarea monedei naţionale, aprobată prin Legea nr. 187/2006, ale Ordonanţei de urgenţă
a Guvernului nr. 5/2007 pentru completarea art. 3 din Legea nr. 142/1998 privind acordarea
tichetelor de masă, aprobată prin Legea nr. 154/2007, şi ale art. I din Ordonanţa de urgenţă nr.
121/2011 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, aprobată cu completări prin
Legea nr. 127/2013 este de 9,35 lei.”

"Pentru semestrul I al anului 2013, incepand cu luna mai, valoarea sumei lunare care se acorda
sub forma de tichete de cresa, stabilita potrivit prevederilor pct. 6.1 si 6.3 din Normele
metodologice de aplicare a dispozitiilor Legii nr. 193/2006 privind acordarea tichetelor cadou
si a tichetelor de cresa, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 1.317/2006, cu modificarile
ulterioare, este de 420 lei“
2. In Monitorul Oficial nr. 275/16.05.213, prin Hotararea 225/2013 se modifica tarifele de risc
pentru calculul contributiei de accidente de munca si boli profesionale, cu aplicabilitate de la
01.06.2013.
Tarifele de risc stabilite conform activitatii companiei (in codurile CAEN), se regăsesc în anexa
nr. 2 a Hotărârii nr. 225/2013 care modifică anexa 4 la Normele metodologice de calcul al
contribuției.
“Normele metodologice de calcul al contribuţiei de asigurare pentru accidente de muncă şi boli
profesionale, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr, 144/2008, publicată în Monitorul Oficial
al României, Partea I, nr. 124 din 18 februarie 2008, cu modificările ulterioare, se modifică şi se
completează după cum urmează:
1.La articolul 1, litera e) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"e) perioada de referinţă pentru stabilirea contribuţiei de asigurare pentru accidente de muncă
şi boli profesionale, datorată de angajator bugetului asigurărilor sociale de stat, este 20092011;"

2. La articolul 1, după litera e) se introduce o nouă literă, litera f), cu următorul cuprins:
"f) cazurile asigurate pentru care se calculează indicii de frecvenţă care stau la baza claselor de
risc sunt accidentele de muncă sau bolile profesionale definite şi declarate în conformitate cu
prevederile Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, cu modificările ulterioare."
3. La articolul 3, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
"Art. 3
(1) Clasele de risc se determină pe baza a 4 indici de frecvenţă, care reprezintă:
a) I1 - numărul de cazuri asigurate care au fost declarate accident de muncă, raportat la 1.000
de salariaţi;
b) I2 - numărul cazurilor asigurate cărora li s-a declarat accident de muncă soldat cu
invaliditate si/sau deces, raportat la 1.000 de salariaţi;
c) I3 - numărul cazurilor asigurate de boli profesionale, raportat la 1.000 de salariaţi;
d) I4 - numărul mediu anual al salariaţilor care lucrează în condiţii de muncă speciale şi
deosebite, raportat la 1.000 de salariaţi."
4. Anexele nr. 1 şi 4 se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1 şi 2 care fac parte integrantă din
prezenta hotărâre.”

