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hSALAR V7.9B – Calculul salariilor începând cu luna martie 2020,
opţiunea Şomaj tehnic şi Declaraţia 112
Reglementări
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

•
•
•
•

Legea 19/14.03.20 privind acordarea unor zile libere părinţilor pentru supravegherea copiilor, în situaţia închiderii
temporare a unităţilor de învăţământ (MO 209/14.03.20), modificată de:
o OUG 30/18.03.20 (MO 231/21.03.20)
o OUG 32/26.03.20 (MO 260/30.03.20)
o OUG 41/02.04.20 (MO 282/02.04.20)
HG 217/18.03.20 pentru aplicarea prevederilor Legii 19/2020 privind acordarea unor zile libere părinţilor pentru
supravegherea copiilor, în situaţia închiderii temporare a unităţilor de învăţământ (MO 230/21.03.20)
Decretul 195/16.03.20 privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României (MO 212/16.03.20)
Legea 24/20.03.20 pentru modificarea art. 14 din Legea nr. 165/2018 privind acordarea biletelor de valoare (MO
229/20.03.20)
OUG 29/18.03.20 privind unele măsuri economice şi fiscal-bugetare (MO 230/21.03.20)
OUG 30/18.03.20 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în
domeniul protecţiei sociale … (MO 231/21.03.20), modificată de:
o OUG 32/26.03.20 (MO 260/30.03.20)
o OUG 48/09.04.20 (MO 319/16.04.20)
o OUG 53/15.04.20 (MO 325/21.04.20),aprobată de:
o LG 59/19.05.20 (MO 416/19.05.20)
Ordonanţa militară 1/17.03.20 privind unele măsuri de primă urgenţă care privesc aglomerările de persoane şi circulaţia
transfrontalieră a unor bunuri (MO 219/18.03.20)
Ordonanţa militară 2/21.03.20 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19 (MO 232/21.03.20)
Ordinul 791/24.03.2020 privind acordarea certificatelor de situaţii de urgenţă operatorilor economici a căror activitate este
afectată în contextul pandemiei SARS-CoV-2 (MO 248/25.03.20)
Ordinul 497/25.03.20 pt. modificarea Ordinului 414/2020 privind instituirea măsurii de carantină … (MO 248/25.03.20)
Ordinul 502/417/26.03.20 pentru modificarea şi completarea Normelor de aplicare a prevederilor OUG 158/2005 privind
concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, aprobate prin Ordinul 15/2018/1.311/2017 (MO 253/27.03.20)
Ordinul 414/11.03.20 privind instituirea măsurii de carantină pentru persoanele aflate în situaţia de urgenţă de sănătate
publică internaţională determinată de infecţia cu COVID-19 şi stabilirea unor măsuri în vederea prevenirii şi limitării
efectelor epidemiei (MO 201/12.03.20)
Ordinul 346/26.03.20 privind aprobarea modelului declaraţiei pe propria răspundere prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. c) din
HG 217/2020 pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 19/2020 privind acordarea unor zile libere părinţilor pentru
supravegherea copiilor, în situaţia închiderii temporare a unităţilor de învăţământ (MO 265/31.03.20)
Ordinul 741/31.03.20 pentru aprobarea modelului documentelor prevăzute la art.XII alin. (1) din OUG 30/20 … (MO
269/31.03.20)
LG 37/02.04.20 pentru completarea art. 139 din LG 53/2003 - Codul muncii şi a art. 94 din Legea educaţiei naţionale nr.
1/2011 (MO 280/03.04.20)
OUG 49/15.04.20 pentru modificarea şi completarea OUG 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări
sociale de sănătate, precum şi pentru reglementarea unor măsuri de protecţie socială (MO 319/16.04.20)
Ordinul 470/16.04.20 pentru modificarea şi completarea Normelor de aplicare a prevederilor OUG 158/2005 privind
concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, aprobate prin Ordinul 15/2018/1.311/2017 (MO 321/16.04.20)
Ordinul 935/14.04.20 privind modificarea şi 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 325/21.04.20)
Ordinul 389/27.04.20 pentru modificarea anexei la Ordinul 346/2020 privind aprobarea modelului declaraţiei pe propria
răspundere prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. c) din HG 217/2020 pentru aplicarea prevederilor Legii 19/2020 privind
acordarea unor zile libere părinţilor pentru supravegherea copiilor, în situaţia închiderii temporare a unităţilor de
învăţământ (MO 351/30.04.20)
OUG 69/14.05.20 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum şi pentru instituirea
unor măsuri fiscale (MO 393/14.05.20)
OUG 70/14.05.20 privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situaţiei
epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru
modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, precum şi a altor
acte normative (MO 394/14.05.20)
HG 394/18.05.20 privind declararea stării de alertă şi măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și
combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 (MO 410/18.04.20)
Legea 55/15.05.20 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 (MO
396/15.05.20)
Ordinul 3577/831/15.05.20 privind măsurile pentru prevenirea contaminării cu noul coronavirus SARS-CoV-2 şi pentru
asigurarea desfăşurării activităţii la locul de muncă în condiţii de securitate şi sănătate în muncă, pe perioada stării de
alertă (MO 403/16.05.20)
Ordinul 1942/979/819/19.05.20 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“

Principalele noutăţi:
✓ Tipuri noi de prezenţă: şomaj tehnic în situaţie de urgenţă, zile libere pentru supravegherea
copilului pe timpul închiderii unităţilor de învăţământ
✓ Indemnizaţie de carantină – calcul fără stagiu de cotizare
✓ Documente noi sau modificate:
o Decizie şomaj tehnic în stare de urgenţă
o Declaraţie angajator privind deplasarea salariaţilor pentru perioada stării de urgenţă
o Cerere concediu supraveghere copil
o Declaraţia celuilalt părinte pentru concediu supraveghere copil
o Adeverinţă angajator privind numărul de zile de concediu medical pe ultimele 12/24 luni
✓ Declaraţia 100 – noul model conform Ordin 935/20 (conţine câmp de bonificaţie la impozitul pe
profit/venit)
✓ Indemnizaţia pentru supravegherea copiilor (cu ajutorul updateului V7.9B4 – cu formularele
modificate cf. Ordinului 389/2020):
o introducerea datelor celuilalt părinte şi a copiilor pentru care se solicită concediul
o calculul indemnizaţiei nete
o elaborarea setului de documente pentru solicitarea indemnizaţiei nete de la AJOFM
(declaraţie pe propria răspundere, cerere, listă beneficiari angajaţi, extras stat de salarii cu
calculul drepturilor şi obligaţiilor aferente)
✓ Calculul indemnizaţiei de şomaj tehnic şi solicitarea drepturilor
(numai cu ajutorul opţiunii U - Şomaj tehnic situaţie de urgenţă)
o opţiunea conţine un meniu dedicat calculului indemnizaţiei de şomaj tehnic
o se elaborează un stat de salarii secundar, numai pentru drepturile de această natură,
deoarece contribuţiile şi impozitul aferent trebuie calculate distinct
o articolele contabile se generează într-un jurnal distinct
o De aici se elaborează setul de situaţii actuale pentru recuperarea indemnizaţiei de la
AJOFM, de pe portalul aici.gov.ro.
✓ Realizarea Declaraţiei 112 pe noul model valabil începând cu luna aprilie, în care se pot evidenţia
distinct indemnizaţiile pentru supravegherea copilului, indemizaţiile de şomaj tehnic urgenţă din
luna precedentă etc.
✓ Centralizator obligaţii, Contare.

