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hSALAR V7.2B –  

Calcul salarii de la 01.08.2017 şi alte noutăţi 

Reglementări 

1.) OG 4/20.07.2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal (MO 598/25.07.2017)  
2.) OUG 55/04.08.2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind 
concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor (MO 644/07.08.2017)  
3.) OUG 53/04.08.2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii (MO 644/07.08.2017)  
4.) OUG 60/04.08.2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea 
drepturilor persoanelor cu handicap (MO 648/07.08.2017)  
5.) OG 25/30.08.2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal (MO 
706/31.08.2017)  
6.) Ordinul 2343/31.08.2017 privind procedura de aplicare a prevederilor art. 140 alin. (3) lit. e) din Legea nr. 
227/2015 privind Codul fiscal (MO 717/05.09.2017)  
 

Calcul salarii: 

 aliniere bază de calcul CAS şi CASS angajator la OG 4/2017 – majorare la nivel salariu minim, dacă 

venitul salarial este mai mic  

 alinierea modului de calcul de mai sus şi la programul de validare pentru Declaraţia 112, cu 

posibilităţi de ajustare 

 adeverinţă venit realizat şi declaraţie pe proprie răspundere salariat cu mai multe contracte de 

muncă la mai mulţi angajatori cf.  Ordinului 2343/17 

Evidenţă prezenţă şi program de lucru: 

 Codul muncii prevede acum obligativitatea evidenţei orelor de muncă prestate zilnic de fiecare 

salariat, cu evidenţierea orei de începere şi a celei de sfârşit al programului de lucru. Soluţii oferite: 

o listă Excel lansabilă şi pentru luna următoare, pe baza unor şabloane de prezenţă, cu 

evidenţa orelor lucrate/nelucrate pe persoană. Se pot introduce orele efectiv lucrate, tipurile 

de absenţe etc. Programul fiecărui salariat apare zilnic şi este editabil. Datele se pot importa 

în Foaie colectivă de prezenţă luna următoare.  

Avantaje: se pot urmări programe de lucru cu întreruperi (pauză de masă), se calculează 

orele de noapte, se pot evidenţia programe de lucru în schimburi, tip 12/24 etc.  

Vezi exemplul .... 

o lista opţională Condică de prezenţă 

Alte noutăţi: 

 documentaţie electronică complet actualizată 

 fond persoane cu handicap – calcul actualizat 

 adeverinţă de venit şi impozit model nou (tip fişă fiscală) 

 cerere de restituire CCI – model solicitat în judeţul Harghita  

http://hamor.ro/doc/hsalar/lib/exe/fetch.php?media=upgrade:excel_prz.pdf
http://hamor.ro/doc/hsalar/lib/exe/fetch.php?media=upgrade:excel_prz.pdf

