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1. Procedura de aplicare a exceptiei de la suprataxarea contractellor cu timp partial 
 
 

Summary: 
 
1. The procedure for applying the exception from the overcharging of part-time contracts 
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Ordinul nr. 1855/2022 privind procedura de aplicare a prevederilor art. 146 alin. (57) lit. 

e) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal 

În vigoare de la 16 august 2022 
Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 807 din 16 august 2022 

 

 

Va prezentam mai jos principalele prevederi ale acestui act normativ: 

 

Procedura se aplică în cazul “salariaţilor care realizează în cursul aceleiaşi luni venituri din salarii 
sau asimilate salariilor în baza a două sau mai multe contracte individuale de muncă, iar baza 
lunară de calcul cumulată aferentă acestora este cel puţin egală cu nivelul salariului minim brut 
pe ţară garantat în plată în vigoare în luna în care au fost realizate” (art. 146 alin. (57) lit. e) din 

Codul fiscal), şi care datorează contribuţia de asigurări sociale şi contribuţia de asigurări sociale 

de sănătate la nivelul bazei de calcul aferente venitului realizat, determinată potrivit regulilor 

specifice fiecărei contribuţii, şi nu la nivelul salariului minim brut pe ţară garantat în plată, 
corespunzător numărului zilelor lucrătoare din lună în care contractul a fost activ. 

 

În cazul în care, în cursul lunii, contractul individual de muncă este activ pentru o fracţiune din 

lună, nivelul salariului minim brut pe ţară garantat în plată aferent zilelor lucrate din lună se 

stabileşte după cum urmează: (Salariul minim brut pe ţară garantat în plată/Numărul de zile 

lucrătoare din lună) x Numărul de zile lucrate din lună. 
 

În scopul aplicării exceptiei mentionate mai sus, salariaţii care realizează în cursul aceleiaşi luni 

venituri din salarii sau asimilate salariilor în baza a două sau mai multe contracte individuale 

de muncă, iar baza lunară de calcul cumulată aferentă acestora este cel puţin egală cu salariul 

de bază minim brut pe ţară, au obligaţia să depună la fiecare angajator/plătitor de venit o 
declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte că realizează venituri din salarii sau 

asimilate salariilor în baza a două sau mai multe contracte individuale de muncă, iar baza lunară 

de calcul cumulată aferentă acestora este cel puţin egală cu salariul minim brut pe ţară garantat 

în plată. Modelul declaraţiei pe propria răspundere este inclus in Anexa 1 la prezentul Smart 

Update.  

 
In cazul în care la unul dintre angajatori/plătitori de venituri, baza lunară de calcul al 

contribuţiei de asigurări sociale şi al contribuţiei de asigurări sociale de sănătate aferente 

veniturilor realizate din salarii şi asimilate salariilor, corespunzătoare numărului de zile lucrate 

în lună, este cel puţin egală cu salariul minim brut pe ţară garantat în plată, salariaţii nu au 

obligaţia depunerii declaraţiei pe propria răspundere la angajatorul/plătitorul respectiv. 
 

Declaraţia pe propria răspundere se depune lunar, pe perioada în care salariatul se află în 

situaţia prevăzută la art. 146 alin. (57) lit. e) din Codul fiscal, până la data de 5 a lunii următoare 

celei pentru care se constituie drepturile salariale. 

 

În cazul în care salariaţii nu depun declaraţia pe propria răspundere, fiecare angajator/plătitor 
de venit stabileşte contribuţia de asigurări sociale şi contribuţia de asigurări sociale de sănătate 

la nivelul salariului minim brut pe ţară corespunzător numărului zilelor lucrătoare din lună în 

care contractul a fost activ, dacă baza de calcul aferentă venitului realizat, determinată potrivit 

regulilor specifice fiecărei contribuţii, se situează sub nivelul salariului lunar minim brut pe ţară 

garantat în plată.  
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În situaţia prevăzută la paragraful anterior, salariatului i se reţin contribuţiile la nivelul bazei de 

calcul aferente venitului realizat, determinată potrivit regulilor specifice fiecărei contribuţii, iar 

fiecare angajator/plătitor de venituri suportă diferenţa de contribuţii calculate la nivelul 

salariului minim brut pe ţară garantat în plată. 
 

Declaraţia pe propria răspundere constituie document justificativ pentru fiecare 

angajator/plătitor de venituri, în vederea stabilirii contribuţiei de asigurări sociale şi a 

contribuţiei de asigurări sociale de sănătate datorate, pe perioada în care salariatul se află în 

situaţia prevăzută la art. 146 alin. (57) lit. e) din Codul fiscal. 
 

Angajatorul/Plătitorul de venituri, după caz, are obligaţia de a înregistra şi de a ţine evidenţa 

acestor declaraţii, în vederea aplicarii exceptiei de la suprataxare.  

 

Ordinul prevede 4 exemple de calcul, pe care le prezentam in Anexa 2 la prezentul Smart Update. 
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English version 

 

 
Order no. 1855/2022 regarding the procedure for applying the provisions of art. 146 
para. (57) lit. e) from Law no. 227/2015 regarding the Fiscal Code 

Effective August 16, 2022 

Published in the Official Gazette, Part I no. 807 of August 16, 2022 

 
Below we present the main provisions of this normative act: 
 
The procedure is applied in the case of "employees who, during the same month, earn income from 
wages or wages assimilated to wages on the basis of two or more individual employment contracts, 
and the monthly cumulative calculation base related to them is at least equal to the level of the 
gross minimum wage in the country guaranteed payment in force in the month in which they were 
made" (art. 146 par. (57) letter e) of the Fiscal Code), and who owe the social insurance contribution 
and the social health insurance contribution at the level of the calculation base related to the income 
achieved, determined according to the rules specific to each contribution, and not at the level of the 
minimum gross salary per country guaranteed in payment, corresponding to the number of working 
days in the month in which the contract was active. 
 
If, during the month, the individual employment contract is active for a fraction of the month, the 
level of the minimum gross salary per country guaranteed in payment related to the days worked 
in the month is established as follows: (Minimum gross salary per country guaranteed in payment 
/Number of working days in the month) x Number of working days in the month. 
 
For the purpose of applying the exception mentioned above, employees who, in the course of the 
same month, earn income from wages or amounts equivalent to wages on the basis of two or more 
individual employment contracts, and the cumulative monthly calculation base related to them is 
at least equal to the minimum basic wage gross per country, they have the obligation to submit to 
each employer/payer of income a declaration on their own responsibility from which it can be seen 

that they receive income from salaries or similar to salaries on the basis of two or more individual 
employment contracts, and the monthly basis for cumulative calculation related to them is at least 
equal to the minimum gross salary per country guaranteed in payment. The model of the 
declaration on own responsibility it is attached to this Smart Update as Annex 1 (in Romanian 
language). 
 
In the event that at one of the employers/income payers, the monthly basis for calculating the 
social insurance contribution and the social health insurance contribution related to the income 
obtained from wages and assimilated to wages, corresponding to the number of days worked in 
the month, is at least equal to the minimum gross salary per country guaranteed in payment, 
employees do not have the obligation to submit the declaration on their own responsibility to the 
respective employer/payer. 
 
The declaration is submitted monthly, during the period in which the employee is in the situation 

provided for in art. 146 para. (57) lit. e) from the Fiscal Code, until the 5th of the month following 
the one for which the salary rights are established. 
 
In case the employees do not submit the declaration, each employer/income payer sets the social 
insurance contribution and the social health insurance contribution at the level of the minimum 
gross salary in the country corresponding to the number of working days in the month in which the 
contract was active, if the calculation base related to the realized income, determined according to  
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the rules specific to each contribution, is below the level of the minimum gross monthly salary per 
country guaranteed in payment. 
 
In the situation provided for in the previous paragraph, the employee's contributions are withheld 
at the level of the calculation base related to the earned income, determined according to the rules 
specific to each contribution, and each employer/income payer bears the difference in contributions 
calculated at the level of the minimum gross salary per country guaranteed in payment. 
 
The affidavit constitutes a supporting document for each employer/income payer, in order to 
determine the social insurance contribution and the social health insurance contribution owed, 
during the period in which the employee is in the situation provided for in art. 146 para. (57) lit. e) 
from the Fiscal Code. 
 

The Employer/Payer of income, as the case may be, has the obligation to register and keep records 
of these declarations, in order to apply the exception from the overcharge. 
 
The order provide 4 calculation examples which are presented in Annex 2 of the present Smart 
Update (in Romanian language). 
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ANEXA 1  

 

 

 

D E C L A R A Ț I E 

 

 

 

 

Sub sancțiunile aplicate faptei de fals în declarații prevăzute de Legea nr. 286/2009 privind 

Codul penal, cu modificările și completările ulterioare, subsemnatul/subsemnata, 

............................................................, domiciliat(ă) în ......................................, str. 

.......................................................... nr. ........., bl. ........, sc. ....., ap. ......., județul/sectorul 

............................, legitimat(ă) cu B.I./C.I. seria ........... nr. ......................, CNP 

...................................................., declar pe propria răspundere următoarele: 

 

În cursul lunii ....................................................... am realizat venituri din salarii sau asimilate 

salariilor în baza a două sau mai multe contracte individuale de muncă, iar baza lunară de calcul 

cumulată aferentă acestora este cel puțin egală cu salariul minim brut pe țară. 

 

 

 

 
Data 

......................... 

 

 

 
Semnătura 

............................ 
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ANEXA 2 

 

 

EXEMPLE DE CALCUL 
 

 

 

Exemplul 1 

 
O persoană fizică încheie un contract individual de muncă cu normă întreagă cu societatea A şi 

un contract cu timp parţial cu societatea B. Contractele sunt active toată luna. 

 

Pentru activitatea desfăşurată la angajatorul A, persoana fizică realizează un venit brut lunar de 

2.550 lei, iar la angajatorul B, un venit brut lunar de 400 lei. 

 
Baza lunară de calcul cumulată, determinată potrivit regulilor specifice fiecărei contribuţii, este 

de 2.950 lei (2.550 lei + 400 lei), iar nivelul salariului minim brut pe ţară garantat în plată este 

de 2.550 lei. 

 

Prin compararea bazei lunare de calcul cumulate, în valoare de 2.950 lei, cu nivelul salariului 
minim brut pe ţară garantat în plată de 2.550 lei rezultă că baza lunară de calcul cumulată din 

cele două contracte individuale de muncă este mai mare decât salariul minim brut pe ţară 

garantat în plată. 

 

În acest caz, persoana fizică depune declaraţia pe propria răspundere numai la angajatorul B, 

întrucât la angajatorul A baza lunară de calcul al contribuţiilor datorate de acesta este egală cu 
salariul minim brut pe ţară garantat în plată (2.550 lei). 

 

La fiecare angajator, salariatul datorează contribuţia de asigurări sociale şi contribuţia de 

asigurări sociale de sănătate la nivelul bazei lunare de calcul determinate potrivit regulilor 

specifice fiecărei contribuţii, respectiv la angajatorul A la 2.550 lei, iar la angajatorul B la 400 
lei. 

 

Exemplul 2 

 

O persoană fizică încheie începând cu data de 1 septembrie 2022 trei contracte individuale de 

muncă cu timp parţial, cu societăţile A, B şi C, contractele fiind active întreaga lună. 
 

Pentru activitatea desfăşurată, salariatul realizează următorul venit brut în lună: 

 

- de la angajatorul A, suma de 800 lei; 

 
- de la angajatorul B, suma de 900 lei; 

 

- de la angajatorul C, suma de 1.000 lei. 

 

Baza lunară de calcul cumulată, determinată potrivit regulilor specifice fiecărei contribuţii, este 

de 2.700 lei (800 lei + 900 lei + 1.000 lei), iar nivelul salariului minim brut pe ţară garantat în 
plată este de 2.550 lei. 
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Prin compararea bazei lunare de calcul cumulate, în valoare de 2.700 lei, cu nivelul salariului 
minim brut pe ţară garantat în plată de 2.550 lei rezultă că baza lunară de calcul cumulată este 

peste nivelul salariului minim brut pe ţară garantat în plată. 

 

În acest caz, salariatul depune declaraţia pe propria răspundere la fiecare angajator. 

 

Astfel, salariatul datorează la fiecare angajator contribuţia de asigurări sociale şi contribuţia de 
asigurări sociale de sănătate, la nivelul bazei lunare de calcul determinate potrivit regulilor 

specifice fiecărei contribuţii. 

 

Exemplul 3 

 
O persoană fizică încheie un contract individual de muncă cu normă întreagă cu societatea A şi 

un contract cu timp parţial cu societatea B. 

 

În cursul lunii septembrie 2022, persoana fizică lucrează 10 zile, restul de 12 zile lucrătoare din 

lună, contractele individuale de muncă sunt suspendate, potrivit legii. 

 
Salariatul primeşte, pentru cele 10 zile lucrate, de la angajatorul A un venit brut de 1.250 lei, 

iar de la angajatorul B un venit brut de 1.000 lei. 

 

Baza lunară de calcul cumulată, determinată potrivit regulilor specifice fiecărei contribuţii 

aferente zilelor lucrate, este de 2.250 lei (1.250 lei + 1.000 lei), iar nivelul salariului minim brut 
garantat în plată aferent zilelor lucrate în care contractele au fost active este de 1.159 lei (2.550 

lei: 22 zile lucrătoare în lună x 10 zile lucrate). 

 

Prin compararea bazei lunare de calcul cumulate, în valoare de 2.250 lei, cu nivelul salariului 

minim brut garantat în plată aferent zilelor lucrate rezultă că baza lunară de calcul cumulată 

este mai mare decât nivelul salariului minim brut pe ţară garantat în plată aferent zilelor lucrate 
în care contractele au fost active (1.159 lei). 

 

În acest caz, persoana fizică depune declaraţia pe propria răspundere la angajatorul B. Astfel, 

ambii angajatori stabilesc şi reţin contribuţia de asigurări sociale şi contribuţia de asigurări 

sociale de sănătate la nivelul bazei lunare de calcul determinate potrivit regulilor specifice fiecărei 
contribuţii, respectiv la 1.250 lei, în cazul angajatorului A, şi la 1.000 lei, în cazul angajatorului 

B. 

 

Exemplul 4 

 

O persoană fizică încheie începând cu data de 1 august 2022 un contract individual de muncă 
cu timp parţial (4 ore/zi) cu societatea A şi un alt contract individual de muncă cu timp parţial 

(4 orez/zi) cu societatea B care desfăşoară activităţi în sectorul agricol şi în industria alimentară. 

Ambele contracte sunt active întreaga lună. 

 

Pentru activitatea desfăşurată, salariatul realizează venituri din salarii şi asimilate salariilor, 
astfel: 

 

- de la angajatorul A, suma de 1.100 lei; 

 

- de la angajatorul B, suma de 1.500 lei. 
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Prin compararea bazei lunare de calcul cumulate, în valoare de 2.600 lei (1.100 lei + 1.500 lei), 

cu nivelul salariului minim brut pe ţară garantat în plată (2.550 lei) rezultă că baza lunară de 

calcul cumulată este peste nivelul salariului minim brut pe ţară garantat în plată. 

 
În acest caz, salariatul depune la fiecare angajator declaraţia pe propria răspundere. 

 

Astfel, fiecare angajator reţine şi plăteşte contribuţia de asigurări sociale şi contribuţia de 

asigurări sociale de sănătate la nivelul bazei lunare de calcul determinate potrivit regulilor 

specifice fiecărei contribuţii, prin aplicarea cotelor prevăzute la art. 138 lit. a) şi la art. 156 din 
Codul fiscal, cu respectarea, după caz, a prevederilor art. 138^2 alin. (1), art. 138^3 alin. (1) şi 

art. 154 alin. (1) lit. s) din Codul fiscal. 
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