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hSALAR V7.DA - Calcul salarii începând cu ianuarie 2023 

Reglementări: 
 

• OG 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), modificată şi aprobată de Legea 370/20.12.22 (MO 1228/20.12.22) 

• Legea 283/13.10.22 pentru modificarea și completarea Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, precum și a Ordonanței de 
urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ (MO 1013/19.10.22) 

• Ordinul 1001/13.10.22 privind aprobarea Instrucțiunilor pentru aplicarea art. 78 alin. (2) și (3) din Legea nr. 448/2006 
privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap (MO 1020/20.10.22) 

• Ordinul 2171/25.11.22 pt. aprobarea modelului-cadru al contractului individual de muncă (MO 1180/09.12.22) 

• HG 1447/08.12.22 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată (MO 1186/09.12.22) 

• OUG 168/08.12.22 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum şi pentru modificarea şi 
completarea unor acte normative (MO 1186/09.12.22) 

• Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2023 nr. 369/19.12.22 (MO 1215/19.12.22) 

• Legea dialogului social nr. 367/19.12.22 (MO 1238/22.12.22) 

• Ordinul 21813/6421/2246/4433/22.12.22 privind încadrarea în activitatea de creare de programe pentru calculator (MO 
1252/23.12.22) 

• OUG 164/29.11.22 pentru modificarea și completarea OUG 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru 
creșterea copiilor (MO 1173/07.12.22) 

• Ordinul 2172/3829/19.12.22 privind acordarea concediului de îngrijitor (MO 1241/22.12.22) 

• Legea 376/23.12.22 pentru modificarea și completarea OUG 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza 
aparate de marcat electronice fiscale (MO 1255/27.12.22) 

• HG 1577/28.12.22 privind modificarea Normelor metodologice de aplicare a Legii concediului paternal nr. 210/99, 
aprobate prin HG 244/00 (MO 5/04.01.23) 

•  Codul fiscal cu Norme, actualizat de ANAF la 03.01.23. 

• Legea 26/10.01.23. pentru modificarea şi completarea Legii Arhivelor naţionale nr. 16/1996 şi a Legii nr. 53/2003 - Codul 
muncii (MO 30/11.01.23) 

• Legea 34/11.01.23 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal (MO 

36/12.01.23)Principalele noutăţi: 

➢ adaptare calcul salarii  pentru luna ianuarie 2023 

➢ formulare actualizate: 

o contract de muncă 

o declaraţie salariat pentru acordarea deducerilor personale 

o adeverinţă cu deducerile acordate unui părinte  

➢ Deduceri personale – reproiectat, actualizat cu deducerile personale suplimentare, posibilitate de 

vizualizare a modului de calcul detaliat în Stat de salarii 

➢ aplicarea facilităţii de 200 lei neimpozabili, fără contribuţii  

➢ introducerea unor noi tipuri de prezenţă pentru urgenţe familiale, concediu de îngrijitor  

➢ a fost actualizat Calculatorul de salarii. 

Vor fi actualizate prin update ulterior: 

• Declaraţiile 100, 112 şi 205 

• Statul de salarii cu câmpuri pentru sumele care depăşesc limita de 33% din salariul de bază, 

conform Declaraţiei 112  

• Centralizator obligaţii etc.  

https://www.anaf.ro/anaf/internet/ANAF/asistenta_contribuabili/legislatie/codul_fiscal/!ut/p/a1/pZHNCoMwDICfxYNXG3WK7FZBrLKDbojay6jgH_hHdfP1p8Jgg9kNllvC9yUkQRQliHbsXpdsqvuONWtOzStRiUk0S_OtEDsQni6246kEXP2wAOkCwE5gePeBhAChYXtnww0A3KcvAH6av-f72n8-mN_8GFHhimuHDRCdSNhh2cFHtGz6bPtHirtMt0pEeV7kPOfKjS_lapqG8SiDDPM8K6xjhcJ7GT7xVT9OKHnB0NBGUZRAHbSxNWJJegBr0oAc/dl5/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmlFL1o2X0gxSDZIMjgySjBIUTAwUTVCSVI1R1AwR0s1/

