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hSALAR V7.9D – Salarii şi D112 începând cu luna octombrie 2020
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Ordinul 1092/745/01.07.20 pentru aprobarea modelului unic al certificatului de concediu medical şi a instrucţiunilor privind utilizarea şi modul de
completare a certificatelor de concediu medical pe baza cărora se acordă indemnizaţii asiguraţilor din sistemul asigurărilor sociale de sănătate şi din
sistemul de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale (MO 583/02.07.20), modificat de Ordinul 1546/07.09.20 (MO 820/07.09.20)
Legea 136/18.07.20 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătăţii publice în situaţii de risc epidemiologic şi biologic (MO 634/18.07.20),
modificată de OUG 180/22.10.20 (MO 982/23.10.20)
Ordinul 1395/830/06.08.20 pentru modificarea şi completarea Normelor de aplicare a prevederilor OUG 158/2005 privind concediile şi
indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, aprobate prin Ordinul 15/2018/1311/2017 (MO 708/06.08.20)
OUG 132/07.08.20 (MO 720/10.08.20) privind măsuri de sprijin destinate salariaţilor şi angajatorilor în contextul situaţiei epidemiologice
determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi pentru stimularea creşterii ocupării forţei de muncă (MO 720/10.08.20),
modificată de OUG 182/22.10.20 (MO 993/27.10.20)
Legea 193/21.08.20 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap (MO
767/21.08.20)
OUG 145/24.08.20 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului
nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, pentru abrogarea unor prevederi legale, precum şi pentru stabilirea
unor măsuri în domeniul sănătăţii (MO 776/25.08.20)
OUG 147/27.08.20 privind acordarea unor zile libere pentru părinţi în vederea supravegherii copiilor, în situaţia limitării sau suspendării activităţilor
didactice care presupun prezenţa efectivă a copiilor în unităţile de învăţământ şi în unităţile de educaţie timpurie antepreşcolară, ca urmare a
răspândirii coronavirusului (MO 790/28.08.20), modificată de OUG 182/22.10.20 (MO 993/27.10.20)
HG 719/27.08.20 pentru aprobarea procedurii de decontare şi de plată a sumelor acordate în baza OUG 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate
salariaţilor şi angajatorilor în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi pentru
stimularea creşterii ocupării forţei de muncă (MO 794/31.08.20)
Ordinul 1375/09.09.20 pentru aprobarea modelelor cererii şi declaraţiei pe propria răspundere prevăzute la art. 2 alin. (3) din OUG 147/2020 privind
acordarea unor zile libere pentru părinţi în vederea supravegherii copiilor, în situaţia limitării sau suspendării activităţilor didactice care presupun
prezenţa efectivă a copiilor în unităţile de învăţământ şi în unităţile de educaţie timpurie antepreşcolară, ca urmare a răspândirii coronavirusului
SARS-CoV-2 (MO 832/10.09.20)
Ordinul 1376/09.09.20 pentru stabilirea modalităţii de acordare a sprijinului financiar şi a categoriilor de bunuri ce pot fi achiziţionate conform art. 6
alin. (1) din OUG 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaţilor şi angajatorilor în contextul situaţiei epidemiologice determinate de
răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi pentru stimularea creşterii ocupării forţei de muncă (MO 832/10.09.20)
Ordinul 593/10.09.20 privind aprobarea Procedurii de decontare a sumelor pentru plata indemnizaţiei pentru fiecare zi liberă acordată în condiţiile
art. 1 din OUG 147/2020 privind acordarea unor zile libere pentru părinţi în vederea supravegherii copiilor, în situaţia limitării sau suspendării
activităţilor didactice care presupun prezenţa efectivă a copiilor în unităţile de învăţământ şi în unităţile de educaţie timpurie antepreşcolară, ca
urmare a răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2, a documentelor justificative, precum şi a modelului acestora (MO 836/11.09.20)
HG 782/14.09.20 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 15 septembrie 2020, precum şi stabilirea măsurilor
care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 (MO 842/14.09.20)
Ordinul 1341/01.09.20 pentru aprobarea modelului cererii, al declaraţiei pe propria răspundere şi al listei zilierilor în vederea solicitării decontării
sumei prevăzute de art. 4 din OUG 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaţilor şi angajatorilor în contextul situaţiei epidemiologice
determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi pentru stimularea creşterii ocupării forţei de muncă (MO 844/15.09.20)
Ordinul 1393/15.09.20 privind aprobarea modelului cererii şi al documentelor prevăzute la art. 1 alin. (2) din HG 719/2020 pentru aprobarea
procedurii de decontare şi de plată a sumelor acordate în baza OUG 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaţilor şi angajatorilor în
contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi pentru stimularea creşterii ocupării forţei de
muncă (MO 850/16.09.20)
Ordinul 1392/15.09.20 privind aprobarea modelului cererii şi al documentelor prevăzute la art. 4 alin. (2) din HG 719/2020 pentru aprobarea
procedurii de decontare şi de plată a sumelor acordate în baza OUG 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaţilor şi angajatorilor în
contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi pentru stimularea creşterii ocupării forţei de
muncă (MO 850/16.09.20)
1OUG 120/22.ö7.20 privind instituirea unor măsuri de sprijin destinate salariaţilor şi angajatorilor în contextul situaţiei epidemiologice determinate
de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 (MO 658/24.07.20)
Ordinul 1426/21.09.20 privind modificarea Ordinului 741/2020 pentru aprobarea modelului documentelor prevăzute la art. XII alin. (1) din OUG
30/2020 … (MO 865/22.09.20)
Legea 213/30.09.20 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii (MO 893/30.09.20)
Ordinul 1602/21.09.20 pentru modificarea şi completarea Normelor de aplicare a prevederilor OUG 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de
asigurări sociale de sănătate, aprobate prin Ordinul 15/2018/1311/2017 (MO 865/22.09.20)
Ordinul 1468/07.10.20 privind modificarea anexei nr. 1 la Ordinul 741/20 pentru aprobarea modelului documentelor prevăzute la art. XII alin. (1) din
OUG 30/2020 … (MO 933/12.10.20)
HG 856/14.10.20 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 15 octombrie 2020 … (MO 945/14.10.20)
OUG 181/22.10.20 privind unele măsuri fiscal-bugetare, pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru prorogarea unor
termene (MO 988/26.10.20)
Ordinul 1818/1111/27.10.20 pentru modificarea Normelor de aplicare a prevederilor OUG 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări
sociale de sănătate, aprobate prin Ordinul 15/2018/1311/2017 (MO 993/27.10.20)
Ordinul 2814/1536/1806/21.10.20 pentru aprobarea modelului, conţinutului, modalităţii de depunere şi de gestionare a „Declaraţiei privind
obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate“ (MO 1005 şi 1005bis/29.10.20)

Principalele noutăţi:
✓ Concedii medicale – noi coduri de indemnizaţie
✓ Zile libere pentru supravegherea copiilor:
o indemnizaţia se calculează cf. OUG 147/20
o setul de formulare care se completează pentru recuperarea indemnizaţiei sunt cele de la
ANOFM, în baza Ordinului 593/20
✓ Şomaj tehnic (cu ajutorul opţiunii U - Şomaj tehnic situaţie de urgenţă):
o pentru recuperarea indemnizaţiei se elaborează un set de situaţii noi, în baza Ordinului
1468/20, care se transmit acum prin e-mail la AJOFM
✓ Realizarea Declaraţiei 112 pe noul model valabil începând cu luna octombrie, în care se pot
evidenţia distinct şi informaţiile privind:
o Indemnizaţia de şomaj tehnic
o indemnizaţia pentru supravegherea copiilor
o indemnizaţia pentru reducerea timpului de lucru
o s-au introdus noi categorii de asiguraţi, o serie de câmpuri şi corelaţii noi
✓ Documente actualizate:
o Cerere zile supraveghere copil
o Declaraţia celuilalt părinte pentru zile supraveghere copil
o Cerere restituire CCI
✓ Fond pers. handicap – se poate înscrie suma deductibilă aferentă achiziţiilor – chiar dacă la
această dată încă D100 nu permite deducerea la obligaţia 810, se va putea înscrie când apare un
nou model
Opţiunea K – Reducerea timpului de lucru
•
•

Se introduce un tip de pontaj nou (xR)
În fişierul dedicat:
o se calculează indemnizaţia
o se realizează setul de situaţii de transmis pe portalul AICI

