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Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale 
Norma metodologică privind constituirea în anul 2003 a Fondului iniţial pentru funcţionarea sistemului de asigurare pentru 
accidente de muncă şi boli profesionale din 14.12.2002 
În vigoare de la 01.01.2003 
Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 5 din 08.01.2003.  
 
Prezentele norme metodologice sunt emise în temeiul art. XIV alin. (6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului  nr. 
147/2002 pentru reglementarea unor probleme financiare şi pentru modificarea unor acte normative şi stabilesc modul de 
constituire în anul 2003 a Fondului iniţial pentru funcţionarea sistemului de asigurare pentru accidente de muncă şi boli 
profesionale. 
Art. 1. - 
(1) Fondul iniţial pentru funcţionarea sistemului de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale, denumit în 
continuare Fondul, se constituie în anul 2003 din: 
a) contribuţia de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale datorată numai de angajatori; 
b) contribuţia de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale datorată şi suportată de persoanele fizice care 
încheie, în condiţiile legii, contracte de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale şi care sunt asigurate în 
sistemul public de pensii, conform Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
c) contribuţia de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale aferentă şomerilor pe durata practicii profesionale în 
cadrul cursurilor organizate potrivit legii, suportată din bugetul asigurărilor pentru şomaj; 
d) dobânzile aferente disponibilităţilor din contul special în care s-au virat contribuţiile aferente cotei de 0,5% pentru 
constituirea Fondului, deschis la trezoreria statului pe seama Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale. 
(2) Contribuţia de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale se datorează începând cu drepturile şi obligaţiile 
aferente lunii ianuarie 2003. 
Art. 2. - 
(1) În anul 2003 persoanele fizice şi juridice care contribuie la constituirea Fondului procedează astfel: 
a) cota de 0,5% datorată de angajatori şi de persoanele fizice care încheie contracte de asigurare pentru accidente de muncă şi 
boli profesionale se adaugă la cotele de contribuţie de asigurări sociale datorate de angajatori şi asiguraţii prevăzuţi la alin. (4) 
al art. 21 din Legea nr. 19/2000, cu modificările şi completările ulterioare, rezultând astfel o nouă cotă; 
b) contribuţia de asigurări sociale aferentă cotei stabilite la lit. a) se virează la bugetul asigurărilor sociale de stat. 
(2) Contribuţia de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale în cotă de 0,5%, datorată de şomeri pe durata 
practicii profesionale în cadrul cursurilor organizate, potrivit legii, se suportă din bugetul asigurărilor pentru şomaj şi se adaugă 
la contribuţiile de asigurări sociale de stat datorate pentru şomeri. 
(3) Condiţiile şi termenele la care se fac vărsămintele la bugetul asigurărilor sociale de stat sunt cele stabilite de lege. 
Art. 3. - 
Contribuţia de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale nu se datorează pentru situaţiile prevăzute la cap. II 
pct. 20 din Normele de aplicare a prevederilor Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări 
sociale, cu modificările şi completările ulterioare, aprobate prin Ordinul ministrului muncii şi solidarităţii sociale nr. 340/2001, 
cu modificările şi completările ulterioare. 
Art. 4. - 
(1) Pentru identificarea contribuţiei de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale, pe versoul documentului de 
plată a contribuţiei de asigurări sociale se va evidenţia distinct suma aferentă cotei de 0,5% pentru constituirea Fondului. 
(2) Casele teritoriale de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale vor evidenţia distinct în contabilitatea proprie veniturile 
încasate din cota de 0,5% corespunzătoare constituirii Fondului. 
(3) Sumele cuvenite Fondului se virează în contul 30.01 "Disponibil al Fondului iniţial pentru funcţionarea sistemului de 
asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale", deschis pe seama Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale la 
Direcţia Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti. 
(4) În Declaraţia privind evidenţa nominală a asiguraţilor şi a obligaţiilor de plată către bugetul asigurărilor sociale de stat 
(anexa nr. 1.2 la Normele de aplicare a prevederilor Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de 
asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare, aprobate prin Ordinul ministrului muncii şi solidarităţii sociale nr. 
340/2001, cu modificările şi completările ulterioare) se va evidenţia distinct contribuţia de asigurare pentru accidente de 
muncă şi boli profesionale datorată de angajator şi calculată conform art. 2 alin. (1). 
(5) În primele 5 zile lucrătoare ale lunii, pentru luna expirată, sau, după caz, în primele 5 zile lucrătoare ale lunii următoare celei 
în care a expirat termenul prevăzut de lege pentru plata contribuţiei de asigurări sociale, casele teritoriale de pensii şi alte 
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drepturi de asigurări sociale vor vira sumele cuvenite Fondului din contul de venituri al bugetului asigurărilor sociale de stat în 
contul prevăzut la alin. (3). 
Art. 5. - 
(1) Pentru disponibilităţile din contul special, Trezoreria statului plăteşte dobândă, a cărei rată este stabilită prin convenţie  
încheiată între Ministerul Finanţelor Publice şi Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale. 
(2) Cu dobânda încasată se majorează în mod corespunzător veniturile Fondului. 
Art. 6. - 
După înfiinţare Fondul Naţional de Asigurare pentru Accidente de Muncă şi Boli Profesionale, în calitatea sa de instituţie 
publică cu personalitate juridică, preia de la Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale, pe bază de protocol, soldul contului 
deschis la Trezoreria statului conform art. 4 alin. (3), urmând ca acesta să fie virat în contul deschis pe numele Fondului 
Naţional. 
Art. 7. - 
Disponibilităţile Fondului se evidenţiază în contabilitatea Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale cu ajutorul următoarelor 
conturi care se introduc în Planul de conturi pentru instituţiile publice, aprobat prin Ordinul ministrului finanţelor nr. 324/1984, 
cu modificările şi completările ulterioare: 
- 141 "Disponibil din Fondul iniţial pentru funcţionarea sistemului de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale"; 
- 341 "Fondul iniţial pentru funcţionarea sistemului de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale". 
 
 


