
Document care conține date cu caracter personal protejate de prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 

Page 1/2 

Agenția Națională de Administrare Fiscală 

Direcția Generală Regională a Finanțelor 
Publice Galați  
Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Vrancea 
 

 

 

 

În atenţia persoanelor care realizează venituri din salarii sau asimilate salariilor în 
baza a două sau mai multe contracte individuale de muncă 

 

Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Vrancea aduce la cunoştinţa 
celor interesaţi că prin OMF 1.855/2022  a fost a aprobată procedura de aplicare 
a prevederilor art. 146 alin. (57) lit. e) din Legea nr. 227/2015 privind Codul 
fiscal. Procedură 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, conform art. 146 alin. (57) lit. e) 
din Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, şi care datorează 
contribuţie de asigurări sociale (CAS) şi contribuţie de asigurări sociale de sănătate 
(CASS) 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. 

 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 nivelul 
salariului 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. 

Prin excepţie, în cazul în care la unul dintre angajatori/plătitori de venituri, baza 
lunară de calcul al CAS şi al CASS  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. 
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  Declaraţia pe propria răspundere se depune lunar, pe perioada în care 
salariatul se află în situaţia menţionată, 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 CAS şi CASS 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. 
   
 
Baza legală: OMF 1.855/2022 privind procedura de aplicare a prevederilor art. 146 alin. (57) lit. 
e) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal publicat în  Monitorul Oficial al României partea I  
nr.  807/16.08.2022 
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