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Retrospectiva legislativă a lunii mai 2022 

 

 

➢  Registrul general de evidență a salariaților. 
 

     

Registrul general de evidență a salariaților urmează să fie completat inclusiv 

cu date referitoare la nivelul și specialitatea studiilor absolvite. 

De asemenea, Registrul este accesibil online pentru salariați/foști salariați, în privința 

datelor care îi privesc. Dreptul de acces se limitează la vizualizarea, descărcarea și tipărirea 

acestor date, precum și la generarea online și descărcarea unui extras din registru. Extrasul 
va servi la dovedirea vechimii în muncă și/sau în specialitate. 

Procedura de acces online a salariaților sau foștilor salariați la datele din registrul general 

de evidență a salariaților, modalitatea de generare și descărcare a extrasului, precum și 

condițiile în care prin extras se poate dovedi vechimea în muncă și/sau în specialitate, 
urmează să fie stabilite prin Hotărâre a Guvernului.  

                                    

(Legea nr. 144/2022,  pentru modificarea și completarea art. 34 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii) 

 

 

➢ Facilități fiscale pentru majorarea facultativă a salariului minim  

 

Începând cu data de 1 iunie 2022, în cazul salariaților care desfășoară activitate 
în baza contractului individual de muncă, ÎNCADRAȚI CU NORMĂ ÎNTREAGĂ, 

la locul unde se află funcția de bază, nu se datorează impozit pe venit și contribuții 
sociale obligatorii pentru o sumă de 200 de lei reprezentând venituri din salarii și asimilate 
salariilor în următoarele situații:  
 

a) pentru salariații deja încadrați în  muncă și care au salariul egal cu cel minim brut pe 
tară garantat în plată  - angajatorii majorează voluntar, oricând în perioada 1 iunie—
31 decembrie 2022 inclusiv, nivelul salariului de bază lunar brut cu suma de 200 de 
lei, respectiv de la 2.550 de lei la 2.750 de lei; 
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b) pentru salariații nou angajați în perioada 1 iunie—31 decembrie 2022 inclusiv – dacă 
nivelul salariului de bază lunar brut stabilit potrivit contractului individual de 
muncă, fără a include sporuri și alte adaosuri, este de 2.750 de lei.  

 
Suma de 200 de lei nu se ia în calcul pentru aplicarea deducerilor personale. 
 
Regimul fiscal special se aplică în perioada în care salariul majorat/de încadrare, după caz, 
este menținut/stabilit la nivelul de 2.750 de lei, pentru veniturile din salarii și asimilate 
salariilor realizate în perioada 1 iunie— 31 decembrie 2022 inclusiv.  
 
Suma de 200 de lei se diminuează în funcție de: 
a) perioada din lună pentru care s-a acordat majorarea salarială; 
b) data de la care angajații noi sunt încadrați în muncă la un nivel al salariului de 2.750 lei; 
c) fracția din lună pentru care se determină veniturile din salarii și asimilate salariilor. 
 
         
(OUG nr. 67/2022, privind unele măsuri fiscale, precum și pentru modificarea și completarea art. 59 din Legea 

nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală) 

 

➢ Kurzarbeit 

 

  Mecanismul Kurzarbeit a fost prelungit până la 31 decembrie 2022. 

Ca un element de noutate însă, începând cu data de 31 mai 2022, în situația în 

care nu se înregistrează o diminuare a cifrei de afaceri de 10%, se ia în calcul 

diminuarea producției realizate în luna pentru care se solicită aplicarea măsurii cu cel 

puțin 10% față de luna similară din anul 2019 sau față de media lunară a producției din anul 
2019.  

În cazul unui angajator înființat în perioada 1 ianuarie - 15 martie 2020 și care are cel puțin 

un angajat, diminuarea producției se raportează la producția realizată în luna anterioară 

aplicării măsurii. 

În această nouă ipoteză de aplicare, din declarația pe propria răspundere a angajatorului 

trebuie să reiasă diminuarea producției cu cel puțin 10%. Modelul declarației pe propria 

răspundere urmează să se aprobe în termen de 10 zile. 

(OUG nr. 73/2022, privind prelungirea aplicării în anul 2022 a măsurilor prevăzute la art. 1 și art. 3 din 

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 132/2020 privind măsuri de sprijin destinate salariaților și angajatorilor 

în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, precum şi pentru 

stimularea creșterii ocupării forței de muncă) 
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➢ Salariul minim și facilități fiscale în sectorul agricol și industria alimentară 

 

Începând cu veniturile aferente lunii iunie 2022 și până la sfârșitul anului 2028, 

pentru sectorul agricol și în industria alimentară, salariul de bază minim brut pe 

țară garantat în plată va fi de minimum 3.000 lei lunar, fără a include 

indemnizațiile, sporurile și alte adaosuri, pentru un program normal de lucru în medie de 
167,333 ore pe lună.  

Prevederile se aplică exclusiv următoarelor domenii de activitate: 

1. cod CAEN 01: Agricultură, vânătoare și servicii anexe  

-  011 — Cultivarea plantelor nepermanente; 

-  012 — Cultivarea plantelor din culturi permanente; 

-  013 — Cultivarea plantelor pentru înmulțire;  

-  014 — Creșterea animalelor; 

-  015 — Activități în ferme mixte (cultura vegetală combinată cu creșterea animalelor); 

-  016 — Activități auxiliare agriculturii și activități după recoltare; 

2. cod CAEN 10: Industria alimentară. 

 

De asemenea, începând cu veniturile lunii iunie 2022, persoanele care desfășoară activități 

în sectorul agricol și în industria alimentară beneficiază de facilități fiscale, care se referă la 

scutirea de impozitul pe venit, scutirea de la plata contribuției de asigurări sociale de 
sănătate, reducerea cotei contribuției de asigurări sociale cu 3,75 puncte procentuale. 

Acordarea facilităților se referă la veniturile realizate din salarii și asimilate salariilor, 

pentru activitatea desfășurată în România, pentru care sunt îndeplinite cumulativ 
următoarele condiții:  

- angajatorii desfășoară pe teritoriul României activități în sectorul agricol și în 

industria alimentară definite de următoarele coduri CAEN: 1. cod CAEN 01: 

Agricultură, vânătoare și servicii anexe 011 — Cultivarea plantelor nepermanente; 

012 — Cultivarea plantelor din culturi permanente; 013 — Cultivarea plantelor 

pentru înmulțire; 014 — Creșterea animalelor; 015 — Activități în ferme mixte 

(cultura vegetală combinată cu creșterea animalelor); 016 — Activități auxiliare 

agriculturii și activități după recoltare; 2. cod CAEN 10: Industria alimentară; 

- angajatorii realizează cifră de afaceri din activitățile menționate anterior în limita a 

cel puțin 80% din cifra de afaceri totală: 

- veniturile brute lunare din salarii și asimilate salariilor realizate de persoanele fizice 

pentru care se aplică scutirea, sunt calculate la un salariu brut de încadrare pentru 8 

ore de muncă/zi de minimum 3.000 lei lunar. Scutirea se aplică pentru sumele din 

venitul brut lunar de până la 30.000 lei, obținut din salarii și asimilate salariilor. 

Partea din venitul brut lunar ce depășește 30.000 lei nu va beneficia de facilități 

fiscale 

(Legea nr. 135/2022, pentru modificarea și completarea unor acte normative) 

 

av. Alina Savu 

Partener 


