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Prin această ordonanță s-au modificat prevederile Codului fiscal 
referitoare la baza de calcul a contribuției de asigurări sociale (CAS) 
și a contribuției de asigurări sociale de sănătate (CASS), datorate de 
angajatori și de persoane asimilate acestora.  

1. În cazul unui contract individual de muncă (CIM) cu normă 
întreagă sau cu timp parțial în care nivelul câștigului brut lunar se află 
sub nivelul salariului minim brut pe țară garantat în plată, baza lunară 
de calcul a CAS și CASS datorată de angajator va fi salariul minim 
brut pe țară în vigoare în luna pentru care aceste contribuții se 
datorează. Practic, începând cu veniturile lunii august 2017, baza de 
calcul pentru calculul contribuțiilor datorate de angajatori (CAS și 
CASS), pentru fiecare contract de muncă în parte, nu poate fi mai 
mică decât salariul minim brut garantat în plată (1.450 lei). 

2. Prevederile de mai sus (baza de calcul minimă) nu se aplică 
în cazul contractelor de muncă încheiate cu: 

a) elevi, studenți până în 26 ani aflați într-o formă de 
școlarizare; 

b) ucenici cu vârsta de până în 18 ani; 
c) persoane cu dizabilități care pot lucra mai puțin de 8 ore 

potrivit legii; 
d) pensionari pentru limită de vârstă (cu excepția celor cu pensii 

de serviciu și a celor care cumulează pensia pentru limita de vârstă 
din sistemul public de pensii cu pensia obținută din sisteme de pensii 
neintegrate în acest sistem); 

e) persoane care realizează venituri lunare în baza a două sau 
mai multe CIM (cumul de funcții). 
  Pentru aplicarea excepțiilor de mai sus referitoare la baza de calcul 

minimă pentru CAS și CASS, se solicită documente justificative, iar 
în cazul cumulului de funcții, procedura aplicabilă se va aproba prin 
ordin al ministrului finanțelor publice. 
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nr. 26/ 26 iulie 2017  

   

SUBIECT: MODIFICARE COD FISCAL 

NOTĂ: Această publicaţie are un scop pur 
informativ. Nu ne asumăm nicio response-
bilitate 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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