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hSALAR V7.9A  – Calculul salariilor din ianuarie 2020 şi Declaraţia 112 

Reglementări  

• HG 935/13.12.19 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată (MO 
1010/16.12.19) 

• Legea 263/30.12.19 pentru modificarea Legii 227/15 privind Codul fiscal (MO 1054/30.12.19) 

• Legea 6/06.01.20 a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020 (MO 3/06.01.20) 

• Legea 1/06.01.20 privind pensiile ocupaţionale (MO 10/08.01.20) 

• OUG 1/06.01.20 privind unele măsuri fiscal bugetare … (MO 11/09.01.20) 

• Proiectul de modificare a Declaraţiei 112 publicat de ANAF pentru dezvoltatori 
 

 

Upgrade-ul serveşte la: 

• calculul salariilor începând cu luna ianuarie 2020 pentru toţi angajatorii 

• depunerea Declaraţiei 112 
 

      Principalele  modificări sunt  în: 

• Personal  

• Stat de salarii 

• Constante şi funcţii 

• Declaraţia 112 

• Centralizator obligaţii 

• Calculator de salarii 
      În documentaţie sunt descrise noutăţile din domeniul legislativ şi modul de operare. 
      
     Atenţie!  
     Dacă forma finală a programului de asistenţă D112 publicat de ANAF va fi diferită de cea pe baza 
     căreia s-a elaborat upgrade-ul, va fi livrat un update gratuit angajatorilor la care a fost rulată varianta 
     făcută pe bază de proiect a prezentului upgrade.    
 
      Opţiune hSALAR nouă: Fişe evidenţă concedii de odihnă. 

 
      Odată cu lansarea prezentului upgrade este lansată şi noua opţiune hSALAR, însă meniul şi  unele 
      ferestre informative vor fi funcţionale pentru testare de către angajatori în lunile ianuarie şi februarie 
      2020, după care la trecerea la luna martie se va primi o avertizare, că opţiunea trebuie achiziţionată 
      pentru utilizarea sa în continuare. 
 

      Mod de funcţionare: 

➢ din Personal şi Stat de salarii se preiau pentru fiecare lună zilele şi indemnizaţiile de concediu 

de odihnă (numai în lunile în care este cazul). 

➢ În Personal, Foaie colectivă, Stat de salarii se pot apela ferestre informative cu situaţia 

salariatului 

➢ astfel, se pot obţine fişe pe salariaţi (chiar şi  în Excel), privind distribuţia zilelor de CO pentru 

lunile expirate, sumele încasate ca indemnizaţie pe luni etc. 

➢ se pot urmări şi zilele de concediu neefectuat din anii precedenţi.  


