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ADEVĂRUL 
 
 
Elevii din învăţământul primar şi preşcolarii intră în vacanţă 
 
adev.ro/oyfj3w 
 
Elevii din învăţământul primar şi preşcolarii vor intra de vineri, după terminarea cursurilor, în vacanţă 
pentru o săptămână, potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educaţiei Naţionale. 
Micuţii se vor întoarce la cursuri luni, 6 noiembrie. Vacanţele elevilor din toate ciclurile de 
învăţământ sunt programate astfel: vacanţa de iarnă (23 decembrie 2017 — 14 ianuarie 2018), 
vacanţă intersemestrială (3 — 11 februarie 2018), vacanţa de primăvară (31 martie — 10 aprilie 
2018) şi vacanţa de vară (16 iunie — 9 septembrie 2018). Pentru clasele terminale din învăţământul 
liceal, anul şcolar se încheie în data de 25 mai 2018, iar pentru clasa a VIII-a, în data de 8 iunie 2018. 
Programul naţional ''Şcoala altfel'' are o durată de 5 zile consecutive lucrătoare în timpul anului 
şcolar şi poate fi derulat în perioada 2 octombrie 2017 — 31 mai 2018, pe baza unei planificări, la 
decizia şcolilor. Desfăşurarea programului ''Şcoala altfel'' nu coincide cu perioada alocată susţinerii 
tezelor semestriale. Evaluările naţionale la clasa a II-a, a IV-a şi a VI-a se vor desfăşura în intervalul 7 
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— 24 mai. 
 
STUDIU Trei din patru părinţi cred că este important ca profesorul să poată alege manualul pe baza 
căruia predă elevilor 
 
adev.ro/oyduw5 
7 din 10 părinţi consideră că manualele alternative îi ajută pe copii, iar 78% cred că manualele 
alternative au un conţinut satisfăcător sau foarte satisfăcător, relevă studiul iVox „Rolul manualelor 
alternative în educaţia copiilor”. Aceeaşi sursă arată că trei din patru părinţi au afirmat că ei 
consideră important ca profesorul să aleagă manualul pe baza căruia predă elevilor 
Părinţii au o atitudine favorabilă faţă de manualele alternative. 8 din 10 respondenţi la studiul “Rolul 
manualelor alternative în educaţia copiilor” consideră că acestea completează informaţia existentă în 
manualele tradiţionale şi oferă o modalitate diferită de învăţare. Potrivit studiului amintit, 8 din 10 
părinţi sunt la curent cu dezbaterea privind revenirea la un singur manual pentru fiecare disciplină, în 
fiecare an de studiu din învăţământul preuniversitar. Cu privire la rolul manualelor alternative, 40% 
din respondenţi au declarat că acestea selectează permisiv conţinutul programei, iar profesorul şi 
elevul au spaţiu de creaţie. 32% dintre respondenţi au precizat că informaţiile din manualele 
alternative prezintă posibilitatea interpretării deschise, 27% din părinţi consideră că acestea oferă un 
mod de învăţare care presupune înţelegerea şi explicarea, iar 255 au afirmat că informaţiile din 
manualele alternative sunt un mijloc pentru formarea unor competenţe, valori şi atitudini. 
”Rezultatele acestui studiu ne arată clar care este de fapt poziţia părinţilor faţă de eliminarea 
manualelor alternative. Majoritatea părinţilor, chiar dacă este ignorată de autorităţi,  apreciază că 
manualele alternative reprezintă un instrument esenţial pentru educarea copiilor lor. Considerăm că 
aceste date trebuie luate în calcul acum, când autorităţile se pregătesc să instituie Editura Unică şi 
Manualul Unic. Se dovedeşte astfel că recenta declaraţie a ministrului Liviu Pop, potrivit căreia <> 
odată cu apariţia Editurii Unice, este neadevărată. Părinţii cred că această măsură ameninţă viitorul 
copiilor lor, iar Ministerul Educaţiei Naţionale trebuie să ţină cont de acest lucru, mai ales că, până 
acum, nici un oficial nu a adus vreo dovadă că manualul unic ar îmbunătăţi sistemul românesc de 
învăţământ”, declară Polixeniu Anghel, director executiv al Uniunii Editorilor din Romania. 41% dintre 
respondenţi consideră că editarea tuturor manualelor de către o singură editură nu va rezolva 
problemele din educaţia românească. Vorbind despre reformele din educaţia pre-universitară din 
ultimii ani, 45% dintre respondenţi consideră că acestea au înrăutăţit situaţia, 22.64% consideră că 
implementarea lor a fost deficitară, în timp ce 18% dintre respondenţi cred că aceste reforme sunt 
inexistente. Studiul ”Rolul manualelor alternative în educaţia copiilor” a fost realizat pentru Uniunea 
Editorilor din România (UER) în perioada 17 – 24 octombrie 2017 pe un eşantion de 1.214 
respondenţi 
 
România organizează Olimpiada Internaţională de Matematică 2018 
 
adev.ro/oyduci 
Olimpiada Internaţională de Matematică 2018 se va desfăşura la Cluj-Napoca, în perioada 3 - 14 iulie, 
informează un comunicat de presă publicat pe site-ul Ministerului Educaţiei. 
Potrivit sursei citate, sunt aşteptaţi să participe la competiţie peste 600 de elevi din peste 100 de ţări, 
fiecare stat fiind reprezentat de o echipă formată din maximum şase elevi şi însoţită de cel puţin doi 
profesori matematicieni. În total, luând în calcul şi organizatorii şi profesorii evaluatori, vor lua parte 
la olimpiadă peste 1.000 de persoane. Probele de concurs vor avea loc în zilele de 9 şi 10 iulie în Sala 
Polivalentă. Durata este de patru ore şi jumătate, timp alocat rezolvării a patru probleme (traduse în 
limba fiecărei ţări prezente). Evaluarea lucrărilor se va face în intervalul 11-12 iulie şi va fi urmată de 
festivitatea de premiere (13 iulie). Competiţia este organizată, în parteneriat, de Ministerul Educaţiei, 
Societatea de Ştiinţe Matematice din România şi Inspectoratul Şcolar Judeţean Cluj, cu sprijinul 
Facultăţilor de Matematică şi Informatică din Bucureşti şi Cluj-Napoca şi al Institutului de Matematică 
"Simion Stoilow' din cadrul Academiei Române. Costurile organizării sunt asigurate de Ministerul 
Educaţiei iar demersul de a aduce competiţia pentru a patra oară în ţara noastră aparţine Societăţii 
de Ştiinţe Matematice din dorinţa de a celebra Centenarul Marii Uniri de la 1918. Prestigioasa 
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competiţie a fost lansată de România în 1959, la iniţiativa profesorului Tiberiu Roman, secretar 
general al Societăţii de Ştiinţe Matematice. Primele două ediţii s-au desfăşurat la Braşov şi Sinaia, 
reunind exclusiv ţări din fostul bloc comunist. În 1969 a participat şi prima ţară occidentală, iar după 
1970 mai multe state vestice au devenit membre ale OIM. România deţine recordul de organizări, 
fiind gazdă în 1969, 1979 şi 1999. România şi Bulgaria sunt singurele ţări cu prezenţă neîntreruptă la 
acest concurs, iar într-un clasament neoficial pe medalii, România se clasează pe locul trei. 
 
EVENIMENTUL ZILEI 
 
EXPLOZIV! Liviu Pop AMENINȚĂ cu SANCȚIUNI drastice 
http://evz.ro/liviu-pop-ameninta-cu-sanctiuni-drastice.html 
 
Ministrul Educaţiei, Liviu Pop, a declarat, astăzi, că problema auxiliarelor trebuia clarificată încă de 
acum şase ani, precizând că nu este convins că astăzi tot ce se fotocopiază şi se foloseşte în şcoală 
este conform cu programa şcolară. 
 
„Pe lângă Compendiu (n.r. — pentru clasa a V-a) au apărut, de două săptămâni, pe site-ul 
manuale.edu.ro toate manualele în formă digitală. Din datele noastre, ajung manualele care au fost 
contractate în unitățile școlare pe acele discipline, cu excepția disciplinei la care este încă contestație. 
Auxiliarele trebuiau clarificate de șase ani, din 2011, că așa scria în lege. Sunt auxiliare didactice și 
auxiliare curriculare. Auxiliarele curriculare care în general sunt în zona resurselor deschise pot fi 
folosite de oricine, dar în același timp voi susține ca tot ceea ce intră în unitatea școlară pe cele două 
canale dacă vreți — asociațiile de părinți și contabilitatea școlii — să fie certificate din punct de 
vedere al calității. Nu orice", a explicat demnitarul. 
 
Pe de altă parte, Pop a afirmat că: „Eu nu sunt convins că astăzi tot ce se fotocopiază, tot ce se 
folosește la școală este în regulă din punct de vedere al programei școlare", a spus demnitarul. 
Potrivit acestuia, cei care folosesc auxiliare în școli, altele decât cele autorizate de MEN, vor 
răspunde. „Astăzi avem lista tuturor auxiliarelor autorizate de MEN. De celelalte auxiliare care sunt 
folosite în școală răspund cei care le folosesc", a spus Pop. 
 
 
PUTEREA 
Ministrul Educației a mai descoperit un DUȘMAN: materialele ”fotocopiate” folosite în școli 
http://www.puterea.ro/educatie/ministrul-educatiei-a-mai-descoperit-un-dusman-materialele-
fotocopiate-folosite-in-scoli-161135.html 
 
După ce a interzis profesorilor și învățătorilor la începutul acestui an școlar să folosească 
materialele auxiliare până când acestea nu vor fi acreditate, Liviu Pop declară acum război și 
materialelor pe care cadrele didactice le xeroxează în clasă pentru a lucra cu elevii. Ministrul a spus 
că nu este convins că toate materialele fotocopiate folosite în școli sunt "în regulă" din punct de 
vedere al programei școlare. 
"Pe lângă Compendiu (n.r. — pentru clasa a V-a) au apărut pe site-ul manuale.edu.ro toate 
manualele în formă digitală de două săptămâni. Din datele noastre, ajung manualele care au fost 
contractate în unitățile școlare pe acele discipline, cu excepția disciplinei la care este încă contestație. 
Auxiliarele trebuiau clarificate de șase ani, din 2011, că așa scria în lege. Sunt auxiliare didactice și 
auxiliare curriculare. Auxiliarele curriculare care în general sunt în zona resurselor deschise pot fi 
folosite de oricine, dar în același timp voi susține ca tot ceea ce intră în unitatea școlară pe cele două 
canale dacă vreți — asociațiile de părinți și contabilitatea școlii — să fie certificate din punct de 
vedere al calității. Nu orice", a explicat demnitarul, potrivit Agerpres. 
"Eu nu sunt convins că astăzi tot ce se fotocopiază, tot ce se folosește la școală este în regulă din 
punct de vedere al programei școlare", a spus demnitarul. 
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Potrivit acestuia, cei care folosesc auxiliare în școli, altele decât cele autorizate de MEN, vor 
răspunde. "Astăzi avem lista tuturor auxiliarelor autorizate de MEN. De celelalte auxiliare care sunt 
folosite în școală răspund cei care le folosesc", a spus Pop. 
”Astăzi aplicăm o legislație care este deficitară. Îmbunătățim această legislație în așa fel încât anul 
viitor școlar să fie mult mai bun pentru toți elevii și studenții. (...) Sunt foarte multe restanțe. Sunt 
elemente legate de legislație care au fost abordate astăzi. O legislație întortocheată, supra-
aglomerată, nerespectată în totalitate sau imposibil de respectat. Ne-am propus din punctul acesta 
de vedere să avem o abordare plecând de la Legea Educației Naționale, dar nu lăsând la o parte 
legislația subsecventă. Sunt foarte multe ordine de ministru care sunt depășite, se contrazic în 
articole sau nu au fost emise niciodată. În același timp, sunt și alte acte normative — hotărâri de 
guvern în special — care necesită o adaptare la modificările legislative", a explicat ministrul. 
 
 
INCOME MAGAZINE 
 
ROMÂNIA LIBERĂ 
 
Ministrul Educaţiei, despre scandalul de la Balul Bobocilor din Cluj: Statutul elevului trebuie 
regândit, ca să nu mai existe "interepretări" 
http://romanialibera.ro/societate/educatie/ministrul-educatiei--despre-scandalul-de-la-balul-
bobocilor-din-cluj--statutul-elevului-trebuie-regandit--ca-sa-nu-mai-existe--interepretari--474884 
Ministrul Educaţiei, Liviu Pop, a declarat că, în contextul evenimentelor de la un bal al bobocilor, 
din Cluj-Napoca, unde elevii au mimat acte sexuale, că trebuie regândit şi îmbunătăţit statutul 
elevului, astfel încât să nu mai existe "interepretări", potrivit Mediafax. 
„În contextul incidentului de la Cluj-Napoca, statutul elevului trebuie regândit de aşa manieră încât să 
nu mai existe interpretări. Calitatea de elev se exercită atât în interiorul, cât şi în exteriorul şcolii. 
Mizez pe implicarea asociaţiilor de părinţi şi a profesorilor şi aştept propuneri de îmbunătăţire a 
statutului”, a declarat ministrul Educaţiei, Liviu Marian Pop. 
De asemenea, Liviu Pop a precizat că în urma analizei efectuate de Consiliul Elevilor Cluj, s-a decis 
demiterea din acest for a reprezentanţilor Colegiului Tehnic de Comunicaţii „Augustin Maior” din 
Cluj-Napoca, aceştia fiind direct implicaţi în organizarea evenimentului în cauză. 
Directorul Colegiului Tehnic de Comunicaţii ”Augustin Maior” Cluj-Napoca, Doina Angela Roşca, a 
declarat, miercuri, corespondentului MEDIAFAX că manifestarea respectivă nu a fost organizată de 
şcoală, iar la aceasta nu a fost prezent niciun cadru didactic. 
Vom desfăşura o anchetă, o analiză, vom convoca Colegiul Profesoral. Vă pot spune că în numele 
acestei instituţii, sub egida acesteia nu a fost organizată nicio astfel de manifestare, nicio acţiune de 
gen Balul Bobocilor. La acea manifestare nu a participat sub nicio formă niciun cadru didactic şi noi 
de ani de zile nu organizăm în numele şcolii aşa ceva, părinţii ştiu, elevii ştiu. În mediul privat ce face 
fiecare... Am constatat de ani de zile că într-un mediu privat, într-un club privat, şcoala nu poata 
asigura paza şi ordinea, poate scăpa situaţia de sub control”, a spus Roşca. 
În fotografiile postate pe o reţea de socializare, se văd elevele în genunchi, care mimează sexul oral 
prin decojirea unei banane pe care băieţii o ţin între picioare, după care bananele sunt mâncate. 
Balul Bobocilor de la Colegiului Tehnic de Comunicaţii ”Augustin Maior” Cluj-Napoca a avut loc în 20 
octombrie într-un club situat în zona complexului studenţesc Hasdeu. 
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Mediafax 
Agerpres 
Liviu Pop: Avem o legislație deficitară în învățământ, o îmbunătățim 
 
https://www.agerpres.ro/social/2017/10/26/liviu-pop-avem-o-legislatie-deficitara-in-invatamant-o-
imbunatatim-15-34-30 
 
Ministrul Educației Naționale, Liviu Pop, a declarat joi după întâlnirea cu reprezentanții Alianței 
pentru Educație de Calitate că actuala legislație din învățământ este deficitară, dar va fi îmbunătățită 
astfel încât anul viitor să fie mai bun pentru toți elevii și studenții. 
"(...) Astăzi aplicăm o legislație care este deficitară. Îmbunătățim această legislație în așa fel încât 
anul viitor școlar să fie mult mai bun pentru toți elevii și studenții. (...) Sunt foarte multe restanțe. 
Sunt elemente legate de legislație care au fost abordate astăzi. O legislație întortocheată, supra-
aglomerată, nerespectată în totalitate sau imposibil de respectat. Ne-am propus din punctul acesta 
de vedere să avem o abordare plecând de la Legea Educației Naționale, dar nu lăsând la o parte 
legislația subsecventă. Sunt foarte multe ordine de ministru care sunt depășite, se contrazic în 
articole sau nu au fost emise niciodată. În același timp, sunt și alte acte normative — hotărâri de 
guvern în special — care necesită o adaptare la modificările legislative", a explicat ministrul. 
Liviu Pop a precizat că în cadrul întâlnirii au fost abordate și probleme legate de "exteriorul școlii". 
Președintele Federației Sindicatelor din Educație "Spiru Haret", Marius Nistor, a spus că este nevoie 
de modificări legislative clare, transparente, care să dea stabilitate sistemului educațional. 
"Categoric vom avea de a face cu probleme care au nevoie de modificări legislative, însă, așa cum am 
afirmat cu claritate, nu ne mai dorim modificări doar de articole din legislație, ne dorim o abordare 
mult mai profundă, ne dorim o legislație care să asigure predictibilitate, transparență și stabilitate 
pentru întreg sistemul — și pentru părinți, și pentru cadrele didactice, și pentru elevi. (...) Am discutat 
astăzi despre modificări care sunt absolut necesare pe Regulamentul de Organizare și Funcționare a 
Unității de Învățământ Preuniversitar. Am avut și abordări legate de mult așteptatul Cod de etică. S-a 
abordat și problema abandonului școlar, probleme legate de finanțarea sistemului de învățământ 
preuniversitar și universitar", a adăugat Nistor. 
La rândul său, liderul Federației Sindicatelor Libere din Învățământ, Simion Hăncescu, a arătat că în 
timpul întrevederii au fost abordate aspecte legate de Legea educației, costul standard per elev. 
"Această lege (n.r. — Legea manualului), ca fapt divers, a plecat de la FSLI acum doi ani de zile. 
Credem că este o necesitate. Din păcate, copiii României au fost victimele intereselor financiare. 
Editurile s-au certat, au contestat și au paracontestat. Așa s-a ajuns ca elevii să primească manuale 
după șase luni sau chiar deloc. Programele sunt complicate. Copiii din România învață în acest 
moment — un elev de clasa a II-a, de exemplu, din România învață ceea ce învață un elev dintr-o țară 
occidentală în clasa a IV-a", a susținut liderul de sindicat. 
Președintele Federației Alma Mater, Anton Hadăr, este de părere că multe lucruri în ceea ce privește 
educația ar trebui "interconectate" și făcute să funcționeze mai bine. 
"Am discutat probleme legislative, financiare, probleme legate de calitate", a spus Hadăr. 
AGERPRES/(A — autor: Roberto Stan, editor: Florin Marin, editor online: Irina Giurgiu) 
 
 
ALTE ȘTIRI IMPORTANTE 
 
 
HOTNEWS 
Revolutie fiscala anuntata la Guvern: Salariul minim brut pe economie creste la 1.900 de lei / 
Pensia minima creste la 640 lei, contributiile trec in sarcina angajatului iar impozitul pe venit scade 
la 10% / Scad contributiile pentru Pilonul II de pensii 
Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, a declarat joi ca salariul minim pe economie se majoreaza 
de la 1.450 la 1.900 de lei, incepand cu 1 ianuarie 2018, la inceputul unei sedinte de guvern in care  
s-a anuntat ceea ce pare a fi o adevarata revolutie fiscala. Astfel, ministrul Finantelor, Ionut Misa, a 
anuntat implementarea directivei europene pentru combaterea externalizarii profiturilor 
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multinationalelor, dar si noi detalii legate de  taxa de solidaritate, care creste la 2,25% si isi 
schimba numele in "contributia asiguratoare pentru munca". Se reduc si contributiile la Pilonul II 
de pensii. 
 
Ce se intampla cu salariul minim si contributiile la asigurari sociale 
 
"Va propunem o hotarare de guvern in prima citire prin care salariul minim brut pe tara sa creasca la 
1.900 de lei,. de la 1 ian 2018 astfel incat salariile romanilor sa nu fie afectate de reintoarcerea 
sarcinii fiscale. Suma este aferenta salariului prevazut in programul de guvernare care era de 1.550 
lei de la 1 ianuarie 2018", a spus Olguta Vasilescu, in deschiderea sedintei de guvern.  
 
Aceasta a prezentat si un proiect de ordonanta de urgenta prin care indemnizatia minima de crestere 
a copilului creste la 1.250 lei fata de 1.233 lei in prezent, de la 1 ianuarie 2018.  
 
In acest scop, indemnizatia de crestere a copilului nu va mai fi raportata pe viitor la salariul minim ci 
la indicele social de referinta, care este azi 500 de lei, iar indemnizatia minima va fi de doua ori si 
jumatate ISR, a precizat Lia Olguta Vasilescu. 
 
Introducerea venitului minim de incluziune se amana cu un an, pana la 1 aprilie 2019 din "motive 
tehnice", in conditiile in care programul informatic nu este pregatit, dar si la solicitarile primarilor, a 
precizat ministrul Muncii. 
 
Pensia minima se va majora la 640 lei de la 1 iulie 2018, cand se va majora si punctu de pensie la 
1.100 lei . 
 
"Suma e aferenta salariului prevazut in programul de guvernare, de 1.550 lei de la 1 ianuarie 2018", a 
mai spus Lia Olguta Vasilescu. 
 
Inaintea sa, ministrul Finantelor, Ionut Misa, anuntase ca cea mai mare parte a contributiilor platite 
acum de angajator vor trece in sarcina angajatului, ceea ce inseamna ca din acest salariu brut de 
1.900 de lei vor fi platite toate contributiile sociale. Tot Ionut Misa a anuntat ca impozitul pe salarii si 
pe alte categorii de venituri va scadea de la 16% la 10%. 
 
Ministrul Finantelor, Ionut Misa, a anuntat joi in sedinta de guvern schimbarea radicala a politicii 
fiscale. Misa a anuntat scaderea de la 16% la 10% a impozitului pe venit, incluzand pe langa veniturile 
salariale si venituri din pensii, chirii, dobanzi etc. In paralel, Misa a anuntat trecerea majoritatii 
contributiilor din sarcina angajatorilor in sarcina angajatilor, dar si pastrarea unei contributii de 
2,25% din salariul brut in sarcina firmelor (fosta taxa de solidaritate, redenumita contributia 
asiguratoare pentru munca). 
 
Scad contributiile pentru Pilonul II de pensii 
 
Lia Olguta Vasilescu a precizat ca, incepand cu anul viitor, contributia pentru Pilonul II de pensii scade 
de la 5,1% in prezent  la 3,7%. 
 
Vasilescu a sustinut ca prin aceasta masura nu va fi "afectata valoarea nominala din prezent". 
 
"Mai precis, suma care este achitata astazi catre administratorii Pilonului II de pensii va fi cel putin 
aceeasi la anul, dar scaderea procentului este necesara ca urmare a cresterii salariului brut cu 20%", 
a argumentat Lia Olguta Vasi 
 
Optimizarea fiscala a multinationalelor, in vizorul Finantelor 
 
Ionut Misa a avertizat ca Romania va implementa, incepand cu 2018, directiva europeana pentru 



combaterea externalizarii profiturilor companiilor multinationale, astfel incat firmele "care evitau 
plata taxelor nu vor mai putea face acest lucru". 
 
Odata cu introducerea acestei directive, se va impune o deducere limitata a dobanzilor si va exista un 
"imnpozit pentru sumele transferat in afara tarii de mult in incercarea (multinationalelor) de a-si 
reduce baza de impozitare", a spus ministrul Finantelor. 
 
In plus, "vor fi impiedicate transferurile unor grupuri de firme catre filialele lor din paradisurile fiscale 
si nu vor mai fi oferite beneficii fisclae obtinute prin aranjamente abuzive intre firme", a mai spus 
Misa.  
 
Taxa de solidaritate se transforma in contributia asiguratoare pentru munca 
 
Angajatorii vor plati, de la 1 ianuarie 2018, o taxa de 2,25%, dupa mutarea contributiilor sociale la 
angajati, denumita "contributia asiguratoare pentru munca", a anuntat ministrul Finantelor. 
 
Acesta a declarat, la inceputul sedintei de guvern, ca toate contributiile ramase in sarcina 
angajatorului dupa transferarea CAS la angajati, de 2,75% in prezent, "scad la 2,25%". 
 
"Contributiile ramase in sarcina angajatorului respectiv 2,75%, dupa transferul de 20 de puncte la 
salariat, scad de asemenea la 2.25% si vor acoperi riscurile de somaj, accidente, concediu medical, 
creante salariale", a declarat ministrul Finantelor. 
 
Vezi mai jos transcrierea principalelor declaratii facute de Ionut Misa: 
 
- Impozitul pe venit scade de la 16% la 10% pentru veniturile salariale si pentru alte venituri: pensii, 
chirii, dobinzi, activit agricole, venituri independente, drepturi de autor (inclusiv jurnalisti) 
 
- Cresterea cu 60% a deducerilor pensonale pentru romanii cu venituri mici 
 
- Reducerea contributiilor sociale si trecerea in sarcina salariatilor: scad cu 2 puncte procentuale; din 
totalul de 39,25% platite azi la un salariu brut vor ajunge la 37,25%. Din totalul de 22,75% contributii 
platite in dreptul firmei, 20 puncte procentuale trec in dreptul salariatului. In totalul din salariul brut, 
35% vor fi contributii platite de angajator in numele salariatului, deci vor fi mai multi bani pentru 
sanatate si pensii. 
 
- Contributiile ramase in sarcina angajatorului, respectiv 2,75% dupa transferul de 20 de puncte 
procentuale la salariat, scad la 2,25% si vor acoperi riscurile de somaj, accidente, concediu medical, 
creante salariale. Toate acestea vor fi cuprinse intr-o singura contributie, numita contributia 
asiguratoare pentru munca". 
 
- O alta simplificare e reducerea numarului de contributii de la 9 la 3. Contributia pentru pensie (CAS) 
platita pentru salariat, contributia pentru sanatate (CASS) platita pentru salariat, si contributia 
asiguratoare pentru munca suportata de angajator. 
 
- Scad contributiile pentru pensie pentru conditii speciale sau deosebite de munca: CAS pentru 
conditii deosebite de munca scade de la 31,3% la 29%. CAS pentru conditii speciale de munca scade 
de la 36,3% la 33%, cu 3,3 pp.  
 
- O alta masura din Codul Fiscal: romanii cu activitati independente nu vor mai plati contributii 
sociale raportate la sumele obtinute din aceste activitati, ci calculate la nivelul salariului minim pe 
economie. 


