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Modificari configurare calcul salarii 2017 august,  

conform Ordonantei 4/2017 si Ordinului 2343/2017 
 
 
 

Reconfigurari 
 

In baza textului ordonantei: "în cazul câştigului lunar brut prevăzut la art. 139, realizat în 
baza unui contract individual de muncă cu normă întreagă sau cu timp parţial, al cărui nivel este 
sub nivelul salariului minim brut pe ţară garantat în plată aprobat prin hotărâre a Guvernului, 
venitul luat în calcul la determinarea bazei lunare de calcul al contribuţiei de asigurări sociale 

datorate de angajatori sau persoanele asimilate acestora este salariul minim brut pe ţară în vigoare 
în luna pentru care se datorează contribuţia de asigurări sociale, corespunzător numărului zilelor 
lucrătoare din lună în care contractul a fost activ" prin contract activ legiuitorul se refera la 
venitul brut corespunzator zilelor lucrate de angajat (inclusiv zilele de concediu de odihna si 
zilele de invoiri platite dar nu mai multe decat numarul zilelor lucratoare din luna, exclusiv zilele 
corespunzatoare suspendarii contractului: concedii de boala, concedii fara salar, etc.).  

 
 

 
 
 
 
 

Fig. 1 
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In aceste conditii, in aplicatia SALARII a produsului WinMENTOR va trebui sa faceti 
urmatoarele configurari:  

� se va specifica baza minima de calcul pentru contributile de asigurari sociale si asigurarile 
sociale de sanatate ale angajatorului (figura 1); 

� se va reconfigura contributia privind asigurarile sociale de sanatate a angajatorului 
conform imaginii din figura 2; 

� se vor reconfigura indemnizatiile asigurarilor de sanatate, similar imaginii din figura 3 
(accident de munca - urgenta (cod 3), accident in timpul deplasarii la/de la loc.munca (cod 
2), boala infecto-contagioasa gr.A (cod 5), boala obisnuita (cod 1), boala profesionala 
(cod 4), neoplazii-SIDA (cod 14), tuberculoza (cod 12), urgenta medico-chirurgicala (cod 
6)); 

� in conditii de salarizare se va specifica faptul ca nu se aplica baza minima de calcul a 
contributiilor angajatorului, pentru angajatii care se incadreaza in situatiile prevazute de 
ordonanta (vezi figura 4). 

 
 
 
 
 
 

Fig. 2 
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Fig. 3 

Fig. 4 
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 Reluam in randurile ce urmeaza exemplele specificate in Ordinul 2343/31.08.2017 publicat 
in M.Of.717/05.09.2017, referitoare la situatiile de aplicare a Ordonantei 4/2017, plus alte situatii 
specifice utilizarii aplicatiei WinMENTOR. 
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 
1.450 lei, iar la angajatorul B, un venit brut lunar de 400 lei. 
Venitul brut realizat cumulat, în lună, este de 1.850 lei (1.450 lei + 400 lei), iar nivelul salariului 
minim brut lunar este de 1.450 lei. 
Prin compararea venitului brut lunar cumulat, realizat în valoare de 1.850 lei, cu nivelul salariului 
minim brut lunar de 1.450 lei rezultă că venitul realizat este mai mare decât salariul minim brut pe 
ţară. 
În acest caz, persoana fizică depune declaraţia pe propria răspundere numai la angajatorul B, întrucât 
la angajatorul A a realizat un venit brut egal cu salariul minim brut pe ţară (1.450 lei). 
Angajatorul A datorează contribuţia de asigurări sociale şi contribuţia de asigurări sociale de 
sănătate la valoarea de 1.450 lei. 
Observatie 

Flag-ul din conditii de salarizare poate avea valoarea DA (implicita), deoarece valoarea venitului 
brut nu este mai mica decat valoarea bazei minime de calcul a contributiilor.  
Angajatorul B datorează contribuţia de asigurări sociale şi contribuţia de asigurări sociale de 
sănătate la venitul realizat, respectiv la venitul brut lunar de 400 lei. 
Observatie 

Flag-ul din conditii de salarizare trebuie sa aiba valoarea NU, deoarece suma valorilor veniturilor 
brute incasate este mai mare decat valoarea bazei minime de calcul a contributiilor, dar valoarea 
venitului brut la nivelul firmei este inferioara bazei minime de calcul a contributiilor. 
 
Exemplul 2 

O persoană fizică încheie, începând cu data de 1 octombrie 2017, 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 400 lei; 
- de la angajatorul B, suma de 500 lei; 
- de la angajatorul C, suma de 600 lei. 
Venitul brut realizat cumulat, în lună, este de 1.500 lei (400 lei + 500 lei + 600 lei), iar nivelul 
salariului minim brut lunar este de 1.450 lei. 
Prin compararea venitului brut lunar cumulat, realizat în valoare de 1.500 lei, cu nivelul salariului 
minim brut lunar de 1.450 lei rezultă că venitul realizat este mai mare decât salariul minim brut pe 
ţară. 
În acest caz, salariatul depune la fiecare angajator declaraţia pe propria răspundere. 
Astfel, fiecare angajator datorează, pentru salariat, contribuţia de asigurări sociale şi contribuţia de 
asigurări sociale de sănătate la o bază de calcul reprezentând venitul brut realizat în lună. 
Observatie 

Flag-ul din conditiile de salarizare, de la toate cele trei firme, trebuie sa aiba valoarea NU, deoarece 
suma valorilor veniturilor brute incasate este mai mare decat valoarea bazei minime de calcul a 
contributiilor, dar marimea lor la nivel de firma este mai mica decat baza minima.  
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Exemplul 3 

O persoană fizică încheie începând cu data de 1 octombrie 2017 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 300 lei; 
- de la angajatorul B, suma de 400 lei; 
- de la angajatorul C, suma de 500 lei. 
Venitul brut realizat cumulat, în lună, este de 1.200 lei (300 lei + 400 lei + 500 lei), iar nivelul 
salariului minim brut lunar este de 1.450 lei. 
Prin compararea venitului brut lunar cumulat, realizat în valoare de 1.200 lei, cu nivelul salariului 
minim brut lunar de 1.450 lei rezultă că venitul realizat este sub nivelul salariului minim brut pe 
ţară. 
În acest caz, salariatul nu depune declaraţia pe propria răspundere la niciun angajator. 
Astfel, fiecare angajator datorează, pentru salariatul respectiv, contribuţia de asigurări sociale şi 
contribuţia de asigurări sociale de sănătate la o bază de calcul reprezentând salariul minim brut pe 
ţară, respectiv la 1.450 lei. 
Observatie 

Flag-ul din conditiile de salarizare, de la toate cele trei firme, trebuie sa aiba valoarea DA, deoarece 
suma valorilor veniturilor brute incasate, de la toate cele trei firme, este mai mica decat valoarea 
bazei minime de calcul a contributiilor.  
 
Exemplul 4 

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 noiembrie, persoana fizică lucrează 10 zile, restul de 12 zile lucrătoare din lună 
contractul individual de muncă fiind suspendat, potrivit legii. 
Salariatul primeşte de la angajatorul A pentru zilele lucrate un venit brut de 750 lei, iar de la 
angajatorul B un venit brut de 165 lei. 
Venitul brut realizat cumulat, în lună, aferent zilelor lucrate este de 915 lei (750 lei + 165 lei), iar 
nivelul salariului minim brut lunar aferent zilelor lucrate în care contractele au fost active este de 
659 lei (1.450 lei: 22 zile lucrătoare în lună x 10 zile lucrate). 
Prin compararea venitului brut lunar realizat cumulat cu nivelul salariului minim brut lunar aferent 
zilelor lucrate rezultă că venitul brut lunar realizat cumulat (915 lei) este mai mare decât nivelul 
salariului minim brut aferent zilelor lucrate în care contractele au fost active (659 lei). 
În acest caz, persoana fizică depune declaraţia pe propria răspundere la angajatorul B. Astfel, ambii 
angajatori datorează contribuţia de asigurări sociale şi contribuţia de asigurări sociale de sănătate la 
venitul brut realizat în lună de salariat, respectiv la 750 lei, în cazul angajatorului A, şi la 165 lei, în 
cazul angajatorului B. 
Observatie 

Flag-ul din conditii de salarizare poate avea valoarea DA (implicita) la firma A, deoarece valoarea 
venitului brut este mai mare decat valoarea bazei minime de calcul a contributiilor, corespunzator 
zilelor lucrate.  
La firma B flag-ul trebuie sa aiba valoarea NU, deoarece suma veniturilor corespunzatoare zilelor 
lucrate este mai mare decat valoare a bazei minime de calcul a contributiilor, dar mai mica la nivel 
de firma. 
 
Exemplul 5 

O persoană fizică încheie începând cu data de 1 octombrie 2017 un contract individual de muncă cu 
timp parţial cu societatea A, contract care încetează în data de 14 octombrie 2017. Ulterior, începând 
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cu data de 18 octombrie 2017, încheie un alt contract individual de muncă cu normă întreagă, pe 
perioadă nedeterminată, cu societatea B. 
Salariatul va lucra în luna octombrie 10 zile (1-14 octombrie) la societatea A şi 10 zile (18-31 
octombrie) la societatea B. 
Salariatul primeşte, pentru zilele lucrate, de la angajatorul A un venit brut de 265 lei, iar de la 
angajatorul B un venit brut de 759 lei. 
Venitul brut realizat cumulat în lună este de 1.024 lei (265 lei + 759 lei), iar nivelul salariului minim 
brut lunar aferent zilelor lucrate în care contractul a fost activ este de 1.318 lei (1.450 lei: 22 zile 
lucrătoare în lună x 20 zile lucrate). 
Prin compararea venitului brut lunar cumulat, realizat în valoare de 1.024 lei, cu nivelul salariului 
minim brut lunar aferent zilelor lucrate de 1.318 lei rezultă că venitul realizat este sub nivelul 
salariului minim brut aferent zilelor lucrate în lună. 
În acest caz, persoana fizică nu depune la niciun angajator declaraţia pe propria răspundere. 
Angajatorul A stabileşte salariul minim brut lunar aferent zilelor lucrate în care contractul a fost 
activ la nivelul de 659 lei (1.450 lei: 22 zile lucrătoare în lună x 10 zile lucrate). Întrucât venitul brut 
realizat în lună de salariat (265 lei) este sub nivelul salariului minim brut lunar aferent zilelor lucrate 
(659 lei), angajatorul datorează contribuţia de asigurări sociale şi contribuţia de asigurări sociale de 
sănătate ia baza de calcul de 659 lei. 
Angajatorul B stabileşte salariul minim brut lunar aferent zilelor lucrate la nivelul în care contractul 
a fost activ de 659 lei (1.450 lei: 22 zile lucrătoare în lună x 10 zile lucrate). Întrucât venitul brut 
realizat în lună de salariat (759 lei) este mai mare decât nivelul salariului minim brut lunar aferent 
zilelor lucrate (659 lei), angajatorul datorează contribuţia de asigurări sociale şi contribuţia de 
asigurări sociale de sănătate la baza de calcul de 759 lei. 
Observatie 

Flag-ul din conditiile de salarizare, de la cele doua firme, trebuie sa aiba valoarea DA, deoarece 
suma valorilor veniturilor brute incasate, de la ambele firme, este mai mica decat valoarea bazei 
minime de calcul a contributiilor.  
 
Exemplul 6 (specific WinMENTOR) 

O persoană fizică încheie începând cu data de 1 octombrie 2017 trei contracte individuale de muncă 
cu timp parţial, cu societatea A, contractele fiind active întreaga lună. 
Pentru activitatea desfăşurată, salariatul realizează următorul venit brut în lună: 
- contract1, prima inregistrare in conditii de salarizare, suma de 600 lei; 
- contract1, a doua inregistrare in conditii de salarizare, suma de 400 lei; 
- contract1, a treia inregistrare in conditii de salarizare, suma de 500 lei. 
Venitul brut realizat cumulat, în lună, este de 1.500 lei (600 lei + 400 lei + 500 lei), iar nivelul 
salariului minim brut lunar este de 1.450 lei. 
Prin compararea venitului brut lunar cumulat, realizat în valoare de 1.500 lei, cu nivelul salariului 
minim brut lunar de 1.450 lei rezultă că venitul realizat este peste nivelul salariului minim brut pe 
ţară (pentru cazul in care este mai mic solutia este defavorabila angajatorului). 
Astfel, angajatorul datorează, pentru salariatul respectiv, contribuţia de asigurări sociale şi 
contribuţia de asigurări sociale de sănătate la o bază de calcul reprezentând venitul brut realizat, 
pentru fiecare contract. 
Observatie 

Flag-ul din conditiile de salarizare, de la toate cele trei inregistrari ale contractului, trebuie sa aiba 
valoarea NU, deoarece suma valorilor veniturilor brute incasate, este mai mare decat valoarea bazei 
minime de calcul a contributiilor.  


