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hSALAR V7.CB - Calcul salarii începând cu iunie 2022 şi Declaraţia 112 

Reglementări: 
• Legea 24/15.02.22 pentru modificarea și completarea OUG 158/2005 privind concediile și indemnizațiile 

de asigurări sociale de sănătate (MO 156/16.02.22) 

• Legea 72/30.03.22 pentru anularea unor obligații fiscale și pentru modificarea unor acte normative (MO 
315/31.03.22) 

• Legea 73/30.03.31 pentru modificarea și completarea OUG 158/2005 privind concediile și indemnizațiile 
de asigurări sociale de sănătate (MO 315/31.03.22) 

• OUG 36/06.04.22 privind stabilirea unor măsuri de protecție socială a salariaților în contextul conflictului 
armat din Ucraina, precum și ca urmare a sancțiunilor internaționale aplicate Federației Ruse și 
Belarusului (MO 340/07.04.22) 

• Ordinul 1165/218/11.04.22 privind modificarea și completarea Ordinului 1192/745/2020 pentru 
aprobarea modelului unic al certificatului de concediu medical și a instrucțiunilor privind utilizarea și 
modul de completare a certificatelor de concediu medical pe baza cărora se acordă indemnizații 
asiguraților din sistemul asigurărilor sociale de sănătate și din sistemul de asigurare pentru accidente de 
muncă și boli profesionale (MO 378/15.04.22) 

• Ordinul 1166/217/15.04.22 pentru modificarea și completarea Normelor de aplicare a prevederilor OUG 
158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, aprobate prin Ordinul 
15/2018/1311/2017 (MO 378/15.04.22) 

• Ordinul 1213/226/20.04.22 privind modificarea Ordinului 1822/1105/2020 …, a OUG 158/2005 privind 
concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, precum și pentru stabilirea unor măsuri cu 
privire la acordarea concediilor medicale (MO 394/21.04.22) 

• Legea 111/21.04.22 privind reglementarea activității prestatorului casnic (MO 402/27.04.22) 

• Ordinul 705/20.04.22 pentru aprobarea modelului documentelor prevăzute la art. 6 alin. (1) din OUG 
36/2022 (MO 404/27.04.22) 

• OUG 66/11.05.22 pentru completarea Legii nr. 16/2017 privind detașarea salariaților în cadrul prestării 
de servicii transnaționale (MO 476/12.05.22) 

• Legea 135/13.05.22 pentru modificarea și completarea unor acte normative (MO 489/17.05.22) 

• OUG 67/18.05.22 privind unele măsuri fiscale, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 
207/2015 privind Codul de procedură fiscală (MO 494/18.05.22) 

• Legea 144/20.05.22 pentru modificarea și completarea art. 34 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii (MO 
502/23.05.22) 

• OUG 73/30.05.22 pentru completarea OUG 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaților și 
angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARSCoV-
2, precum și pentru stimularea creșterii ocupării forței de muncă (MO 536/31.05.22) 

• Ordinul 964/15.06.22 pentru aprobarea modelului declarației pe propria răspundere prevăzute la art. 
3/1 alin. (3) din OUG 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaților și angajatorilor în contextul 
situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum și pentru 
stimularea creșterii ocupării forței de muncă (MO 596/20.06.22) 

• Legea 187/22.06.22 pentru modificarea și completarea Legii 165/2018 privind acordarea biletelor de 
valoare (MO 613/22.06.22) 

• Ordinul 1528/29.06.22 privind stabilirea procedurii de acordare a facilităţilor fiscale în domeniul 
construcțiilor (MO 661/01.07.22) 

• Ordinul 1525/29.06.22 privind stabilirea procedurii de acordare a facilităţilor fiscale în sectorul agricol şi 
în industria alimentară (MO 661/01.07.22) 

• Ordinul 1580/1098/2220/15.07.2022 pentru aprobarea modelului, conținutului, modalității de depunere 
și de gestionare a „Declarației privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și 
evidența nominală a persoanelor asigurate“ (MO 715 şi 715bis/15.07.22) 

• Ordonanţa 16/15.07.22 pentru modificarea și completarea Legii 227/2015 privind Codul fiscal, abrogarea 
unor acte normative și alte măsuri financiar-fiscale (MO 716/15.07.22) 

 



Principalele noutăţi: 

➢ adaptare calcul salarii  pentru iunie 2022 

➢ introducere coduri noi de indemnizaţii 

➢ model nou cerere de recuperare indemnizaţii 

➢ aplicarea majorării voluntare a salariului minim cu 200 lei cf. OUG 67/22 

➢ calcul facilităţi pentru agricultură şi industria alimentară, inclusiv pentru zilieri 

➢ opţiune pentru CAS - pilon II în construcţii şi agricultură cu facilităţi 

➢ adaptări pentru declararea facilităţilor în construcţii 

➢ ajutor pentru calcul diurnă deductibilă 

➢ completarea Declaraţiei 112 conform noului model, introducerea de noi categorii de personal, 

coduri tip asigurat în funcţie de facilităţi, adaptare câmpuri, calcule, liste  

 

 

 

 

  


