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hSALAR V7.6D –
Adaptări calcul concedii medicale, plăţi de la 01.07.2018
Reglementări
•
•
•
•
•
•
•

OUG 8/22.02.2018 privind reglementarea unor măsuri în domeniul sănătăţii (MO 190/01.03.2018)
Ordinul 1203/10.05.2018 pentru modificarea și completarea Ordinului 587/2016 pentru aprobarea
modelului şi conţinutului formularelor utilizate pentru declararea impozitelor şi taxelor cu regim de stabilire
prin autoimpunere sau reţinere la sursă (MO 424/18.05.2018)
Ordinul 1612/28.06.2018 pentru aprobarea Nomenclatorului obligaţiilor fiscale care se plătesc în contul unic
(MO 544/29.06.2018)
OUG 60/05.07.2018 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul forţei de muncă
(MO 577/09.07.2018)
Legea 165/10.07.2018 privind acordarea biletelor de valoare (MO 599/13.07.2018)
Legea 176/17.07.2018 privind internshipul (MO 626/19.07.2018)
Legea 177/17.07.2018 privind aprobarea OUG 103/2017 pentru modificarea şi completarea unor acte
normative din domeniul asigurărilor sociale (MO 628/19.07.2018)

Noutăţi aplicabile cu ajutorul upgradeului:
o la concedii medicale stagiul necesar pentru plata indemnizaţiei devine 6 luni din ultimele 12
o CAS datorat pentru indemnizaţii devine 25% din sumă, cu excepţia indemnizaţiilor de
sarcină/lehuzie, risc maternal, îngrijirea copilului bolnav la care se aplică algoritmul precedent
încă un trimestru. S-a realizat un ecran dedicat pentru detalierea sumelor calculate.
o s-a introdus un cont unic pentru plata obligaţiilor la bugetul de stat şi fonduri speciale, ca
urmare s-au actualizat:
o declaraţiile 100 şi 112
o centralizator obligaţii s-a actualizat conform codurilor bugetare, preia şi total de plată în
cont unic din D100
o modul de generare a OP-urilor de viramente. A fost concepută şi o modalitate de
defalcare a sumelor între mai multe conturi bancare. Ordinele de plată se generează în
aplicaţia OPFV sau se listează direct.
o din Personal se poate lista Adeverinţa de vechime pe baza datelor din Revisal
o se livrează un „calculator de birou” lansabil cu F9 mai complex, cu memorare sume
o în documentaţie sunt prezentate şi alte noutăţi legislative din domeniu.

