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MMSS susșine ca numarul contractelor full-time a crescut, dupa anuntul privind
taxarea si impozitarea contractelor part-time la nivelul salariului minim
Numarul contractelor de munca full-time a crescut dupa anuntul privind taxarea si impozitarea
contractelor part-time la nivelul salariului minim pe economie, în data de 4 august fiind înregistrate
5.621.537 astfel de contracte, cu 27.974 mai multe fata de 31 iulie 2022, conform datelor publicate de
Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale.
"Odata cu anuntul facut în spatiul public, conform caruia contractele de munca part-time vor fi taxate si impozitate
la nivelul salariului minim pe economie, cu exceptiile prevazute în noul Cod Fiscal, în Registrul General de
Evidenta a Salariatilor se observa faptul ca exista o crestere a numarului de contracte full-time.
Astfel, daca pe 31 iulie existau 5.593.563 contracte de munca care au norma întreaga, în data de 4 august sunt
înregistrate 5.621.537 contracte de munca full-time", precizeaza reprezentantii ministerului.
Potrivit acestora, scaderea numarului de contracte de munca care au timp partial de lucru este explicabila prin
faptul ca acestea se transforma în contracte de munca ce au norma întreaga.
De altfel, subliniaza acestia, si în luna iulie, dupa anuntul public, s-a observat o migrare a contractelor de munca cu
norma partiala catre norma întreaga.
"Masura a fost luata dat fiind faptul ca s-a observat ca numarul de contracte de munca ce au norma partiala a urcat
foarte mult si s-a ajuns la peste 1,1 milioane de astfel de contracte, un procent foarte mare raportat la numarul total
de contracte de munca din România. O astfel de masura a mai fost luata de Guvernul României acum câtiva ani,
iar rezultatele s-au dovedit, atunci, a fi benefice, adica masura a dus la transformarea a 300.000 de contracte de
munca ce aveau norma partiala în contracte de munca care aveau norma întreaga", a mentionat sursa citata.
Astfel, conform datelor MMSS, la 31 ianuarie 2022 erau înregistrate 6.587.119 contracte individuale de munca,
din care 5.445.157 cu norma întreaga si 1.141.962 cu timp partial, la 31 martie 6.644.443 contracte, din care
5.480.425 full-time si 1.164.018 part-time, la 31 mai 6.677.826 contracte (5.495.398 full-time si 1.182.428
part-time), la 30 iunie 6.640.947 contracte, din care 5.519.582 cu norma întreaga si 1.121.365 cu timp partial, la 31
iulie 6.623.733 contracte, din care full-time 5.593.563 si part-time 1.030.170, la 1 august 6.631.506 contracte
(5.612.702 full-time si 1.018.804 part-time) si la 4 august 6.607.192 contracte (5.621.537 full-time si 985.655
part-time).
Reprezentantii MMSS precizeaza ca nu fac obiectul declararii în registru unele categorii de lucratori, care sunt,
însa, evidentiate la Agentia Nationala de Administrare Fiscala, cum ar fi functionarii publici, militarii, personalul
din justitie etc.
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