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DOMENIU: COD FISCAL 

LEGISLAȚIA MUNCII 

T A X  focus 
nr. 26/15 aprilie 2016  

SUBIECT:  CONTRIBUȚII 
SOCIALE. CONCEDII 

   
 

Prin Legea nr. 57/2016 se modifică o serie de acte normative, printre care 
Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, dar și Legea 53/2003 - Codul muncii. 

Modificările aduse au în vedere introducerea noțiunii de concediu de 
acomodare. Conform acestora, concediul de acomodare  se acordă 
adoptatorului sau, opţional, oricăruia dintre soţii familiei adoptatoare, care 
realizează venituri supuse impozitului pe venit din activităţi salariale şi 
asimilate acestora sau, după caz, activităţi independente sau activităţi 
agricole.  

1. În ce privește Codul muncii (Legea nr. 53/2003), în situația acordării 
concediului de acomodare, contractul individual de muncă poate fi suspendat 
din iniţiativa salariatului. Concediul de acomodare poate avea o durată 
maximă de un an, perioadă care include şi perioada încredinţării copilului în 
vederea adopţiei, iar persoana îndreptățită poate beneficia de o indemnizaţie 
lunară în cuantum de 3,4 ISR (Indicatorul Social de Referință). Pentru anul 
2016, ISR este de 500 lei, iar indemnizația lunară acordată pentru concediul 
de acomodare este de 1.700 lei. 

2. Modificările aduse Codului fiscal au în vedere următoarele aspecte:  

- persoanele care beneficiază de concediul de acomodare și de indemnizația 
lunară aferentă acestuia au calitatea de contribuabili/plătitori de venit la 
sistemul de asigurări sociale de sănătate, cu respectarea prevederilor 
legislaţiei europene aplicabile în domeniul securităţii sociale, precum şi ale 
acordurilor privind sistemele de securitate socială la care România este parte; 

- pentru aceste persoane, baza lunară de calcul a CASS este reprezentată de 
indemnizația lunară primită. Contribuția se suportă de la bugetul de stat. 

- dacă s-au acordat cumulat ajutoare sociale, indemnizații de șomaj, venituri 
din pensii, indemnizații pe perioada concediului de acomodare sau 
indemnizații pentru creșterea copilului, aceste sume se vor defalca pe lunile la 
care se referă și se vor utiliza cotele de CASS în vigoare în acea perioadă. 

 

 

 

 

 

 

 

CUPRINS 
Legea nr. 57/2016 pentru modificarea 
şi completarea Legii nr. 273/2004 
privind procedura adopţiei, precum 
şi a altor acte normative, publicat în 
M. Of. nr. 283 din 14 aprilie 2016. 

*intrare în vigoare la 12 august 2016 
(cu unele excepții) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NOTĂ 
Această publicaţie are un scop pur 
informativ. Prin urmare, nu ne asumăm 
nicio responsabilitate pentru eventualele 
pierderi rezultate ca urmare a acţiunilor 
întreprinse pe baza informaţiilor conţinute 
de aceasta publicaţie. Vă recomandăm să 
luați decizii numai după consultarea unui 
specialist. 
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