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Retrospectiva legislativă a lunii august 2022 

 

➢  CAS și CASS în cazul contractelor de muncă part-time 
 

Începând cu veniturile lunii august 2022 sunt aduse modificări în ceea ce 
privește modul de calcul al contribuțiile de asigurări sociale și asigurări sociale 
de sănătate datorate de către persoanele fizice care obțin venituri din salarii 
sau asimilate salariilor, în baza unui contract individual de muncă cu timp 
parțial. Astfel, acestea nu pot fi mai mici decât nivelurile calculate prin 

aplicarea cotelor legale asupra salariului de bază minim brut pe țară în vigoare în luna 
pentru care se datorează contribuțiile, corespunzător numărului zilelor lucrătoare din lună 
în care contractul a fost activ. 
 
Prevederile nu se aplică însă în cazul persoanelor fizice care realizează în cursul aceleiași 
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 puțin 
egală cu salariul de bază minim brut pe țară.  
 
În această situație, CAS și CASS se vor calcula în funcție de venitul efectiv realizat, iar nu în 
funcție de  nivelul salariului minim brut pe țară garantat în plată. 
 
În luna august a fost reglementată procedura care trebuie urmată în această situație de 
excepție. 
 
Potrivit acestei proceduri, salariații au obligația să depună la fiecare angajator/plătitor de 
venit o declarație 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 puțin egală cu salariul minim 
brut pe țară garantat în plată.  
 
Prin excepție, în cazul în care la unul dintre angajatori/plătitori de venituri, baza lunară de 
calcul al CAS și CASS este cel puțin egală cu salariul minim brut pe țară garantat în plată, 
salariații NU au obligația depunerii declarației pe propria răspundere la 
angajatorul/plătitorul respectiv.  
 
În vederea completării declarației pe propria răspundere, fiecare angajator/plătitor de venit 
eliberează salariatului, la cerere, un document din care să rezulte nivelul bazei lunare de 
calcul al CAS și CASS. Foarte important de precizat este faptul că salariatul este cel care 
cumulează apoi nivelul bazei lunare de calcul de la fiecare angajator, iar suma rezultată o 
compară cu nivelul salariului minim brut pe țară garantat în plată. Dacă suma este mai mare 
decât salariul minim brut (actualmente 2.550 lei) se va depune declarația. 
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Declarația pe propria răspundere se depune lunar, până la data de 5 a lunii următoare celei 
pentru care se constituie drepturile salariale.  
 
În cazul în care salariații nu depun declarația pe propria răspundere, fiecare 
angajator/plătitor de venit stabilește contribuția de asigurări sociale și contribuția de 
asigurări sociale de sănătate la nivelul salariului minim brut pe țară corespunzător 
numărului zilelor lucrătoare din lună în care contractul a fost activ, dacă baza de calcul 
aferentă venitului realizat se situează sub nivelul salariului lunar minim brut pe țară 
garantat în plată. În această situație salariatului i se rețin contribuțiile la nivelul bazei de 
calcul aferente venitului realizat, iar fiecare angajator/plătitor de venituri suportă diferența 
de contribuții calculate la nivelul salariului minim brut pe țară garantat în plată. 
 
Declarația pe propria răspundere constituie document justificativ pentru fiecare 
angajator/plătitor de venituri, în vederea stabilirii CAS și CASS. Angajatorul/Plătitorul de 
venituri, după caz, are obligația de a înregistra și de a ține evidența acestor declarații. 
 
 
Ordinul nr. 1855/2022 al Ministerului Finanțelor, privind procedura de aplicare a prevederilor art. 146 

alin. 5 ind. 7 lit. e) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal 

 

➢ Concediul de paternitate 
 

  La finalul lunii august a fost adoptată o ordonanță de urgență care modifică 

regimul concediului de paternitate. 

Se prevede că de concediul de paternitate beneficiază: 

- persoanele care desfășoară activitate în baza unui raport de muncă sau de serviciu, 

încheiat conform legii. 

- persoanele care desfășoară activitate pe baza unor contracte din activitate sportivă; 

- persoanele care desfășoară activitate pe baza unor convenții de muncă individuale 
încheiate potrivit Legii nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației; 

- directorii care desfășoară activitate pe baza contractelor de mandat încheiate potrivit 
Legii societăților nr. 31/1990; 

- persoanele care desfășoară activitate pe baza unor contracte de management 

încheiate potrivit Legii nr. 66/1993 privind contractul de management; 

- persoanele care desfășoară activitate pe baza unor contracte de management și de 

administrare încheiate potrivit Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul 

sănătății; 

-  persoanele care ocupă o funcție de demnitate publică. 

Durata concediului: 10 zile lucrătoare (față de 5 zile lucrătoare anterior). 
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În cazul în care tatăl copilului nou-născut a obținut atestatul de absolvire a cursului de 

puericultură, durata concediului paternal se majorează cu 5 zile lucrătoare.  Tatăl poate 

beneficia de această majorare pentru fiecare copil nou-născut, pe baza atestatului de 
absolvire a cursului de puericultură, indiferent când este acesta obținut. 

Indemnizația pentru concediul paternal se plătește din fondul de salarii al angajatorului și 
este egală cu salariul corespunzător perioadei respective. 

Obligații și interdicții instituite în sarcina angajatorului: 

- angajatorul are obligația de a aproba concediul paternal și de a informa angajații cu 

privire la dreptul stabilit potrivit legii, încălcarea acestor obligații constituind 

contravenție pentru angajatorul persona juridică, sancționată cu amendă de la 4.000 
la 8.000 lei; 

- este interzis angajatorului să dispună încetarea raporturilor de muncă sau de 

serviciu în cazul lucrătorului care se află în concediu paternal, cu excepția concedierii 

pentru motive ce intervin ca urmare a reorganizării judiciare sau a falimentului 

angajatorului; încetarea de către angajator a raporturilor de muncă sau de serviciu 

în perioada în care lucrătorul se află în concediu paternal din alte motive decât cele 
menționate, se sancționează cu amendă de la 3.000 lei la 10.000 lei; 

- drepturile dobândite de lucrător anterior momentului acordării concediului paternal 

sau care sunt în curs de a fi dobândite de lucrător la data la care începe concediul 

paternal se mențin pe toată durata concediului și se aplică și după încetarea acestuia; 

încălcarea acestei obligații constituie contravenție pentru angajatorul persona 

juridică, sancționată cu amendă de la 4.000 la 8.000 lei. 

- la încetarea concediului paternal, lucrătorului i se aplică prevederile art. 10 alin. (8) 

din Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și 

bărbați, beneficiind de condiții care nu îi sunt mai puțin favorabile, precum și de orice 

îmbunătățire a condițiilor de muncă la care ar fi avut dreptul dacă nu ar fi efectuat 

concediul; încălcarea acestei prevederi este sancționată cu amendă de la 3.000 lei la 

10.000 lei; 

- este interzisă aplicarea unui tratament mai puțin favorabil tatălui care a solicitat sau 

a efectuat concediul de paternitate; încălcarea acestei interdicții este sancționată cu 

amendă de la 3.000 lei la 10.000 lei, 

Cererile de acordare a concediului paternal depuse anterior intrării în vigoare a OUG (29 

august 2022) se soluționează conform prevederilor în vigoare la data înregistrării cererii. 

 

OUG nr. 117/2022,  pentru modificarea și completarea Legii concediului paternal nr. 210/1999 

 

  

av. Alina Savu 

Partener 


