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Versiunea 23.011/1(20.01.2023) 
Versiunile sunt incrementate după următorul algoritm: anul, luna, număr versiune din 

luna/versiunea minoră. Dacă se face upgrade de la o versiune care are același număr înainte de 

„/” (de exemplu: trecem de la versiunea 23.011/1 la versiunea 23.011/2), nu trebuie să executați 

procedura de verificare de structuri, insa este necesara procedura de actualizare constante 

(automata la install sau manuala pe fiecare firma) fiind introduse constante noi de la o versiune la 

alta. 

 

LISTE: 

Mentor 

• Configurare antet/final document  

- s-a corectat functionalitatea tastei enter care nu mai ducea la adaugarea unui rand nou; 

- s-a adaugat posibilitatea introducerii, pozitionarii si redimensionarii imaginilor cu click in 

fereastra de preview document: apare casuta pt introducere textului cu calea imaginii 

(practic se adauga automat in antet textul la pozitia unde se da click). 

MENTOR: 

• Import date din alte aplicatii: Avize de la/catre subunitati – s-a facut sa se tina cont si de 
seria avizului, astfel incat se pot importa avize cu acelasi numar, dar cu serie diferita; 

• Service:  

- s-a introdus o procedura automata care verifica si actualizeaza in tabela nlocalit.db 
codtara= null cu codtara=0, daca tara=RO; 

- a fost modificata procedura de actualizare constante pe useri, astfel ca acum vor 
putea fi actualizate manual constantele pe fiecare user in parte. 

SALARII: 

• Deducerea personală de bază: intervalele și valorile deducerilor persone de bază s-au modificat 
începând cu luna ianuarie 2023. Acestea au fost actualizate în tablele referioare la deduceri din 
NEW-LUNA începând cu versiunea 23.011 si se vor actualiza automat pe lunile >=ianuarie 2023. 
***Atentie! 
Firmele nou create vor avea tabelul de deduceri nou (valabil din 2023), astfel, daca se creaza o 
firma cu luna de inceput anterioara anului 2023, trebuie adusa tabela DEDGEN1 dintr-un NEW -
LUNA mai vechi (anterior versiunii 23.011). 
 

• Parametri salarii incepand cu ianuarie 2023: 
- Salar minim pe economie: 3000 
- Salar mediu pe economie: 6789 
- Salar mediu pe economie (an anterior): 6095 
- Ore medie lunara: 165,333 
- Pt. Firmele din domeniul constructiilor: Venit brut minim aplicare facilitati salarii: 4000 
- Pt. Firmele din domeniul agro-alimentar: Venit brut minim aplicare facilitati salarii: 3000 
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• Constante noi salarii: 
- Varsta limita pt. calcul deduceri tineri: 26 
- Limita superioara venit pt. calcul deduceri tineri: 5000 
- Valoare deducere persoane tinere: 450 
- Valoare deducere copil aflat in invatamant: 100 
- Limita superioara pt. calcul suma 200 scutit: 4000 

 

• Deducere personală suplimentară: incepând cu ianuarie 2023, pe lângă deducerea personală 
de bază, se acordă 2 deduceri suplimentare: 

- Deducere tineri: 15% din salariul minim pe economie (3000*15% = 450 lei) persoanelor 
care au vârsta de până la 26 de ani și care au un venit brut lunar < salariul minim + 2000 
lei (5000 lei). Această deducere se va calcula automat atunci când este îndeplinit criteriul 
de vârstă și venit (suma veniturilor salariale, a drepturilor în natură și a primelor speciale 
impozabile); 

- Deducere copii învățământ: 100 de lei pentru fiecare copil cu vârsta de până la 18 ani 
care este înscris într-o unitate de învățământ, unui singur părinte la un singur 
angajator, indiferent de nivelul veniturilor părintelui. Deducerea se va calcula automat doar 
pentru persoanele care au bifat câmpul de Invatam. din dreptul copilului aflat în întreținere 
în Nomenclatorul de personal. 

• Grila de recalcul salarii: s-au adaugat cele 2 deduceri noi (deducere tineri si ded. Copii 
invatamant) după deducerea personală de bază; 

• Conditii de salarizare: Suma de 200 lei scutită de la calculul contributiilor si a impozitului 
va fi reglementată de OUG 168/08.12.2022, și va fi denumită generic (cf. OUG). Modificările 
la acest camp din condiții de salarizare se va putea salva doar pentru combinația: „Salar tarifar 
încadrare”– 3000 (sal. minim economie) și „din care scutit-cf. OUG”- 200; 

•  Calculul salarii: 

- Suma scutita cf. OUG se va calcula doar daca venitul brut obtinut din salarii și sume asimilate 
salariilor  nu depășește nivelul de 4.000 lei inclusiv. Spre deosebire de anul 2022, aceasta 
sumă va fi inclusă la Venitul brut luat în calcul pentru determinarea deducerii personale de 
bază și în veniturile ce constituie baza de calcul pentru concediile medicale; 

- facilitățile salariale din domeniul constructiilor sau agro-alimentar se vor aplica doar 
salariaților care își desfăşoară activitatea în baza contractului individual de muncă. În 
concluzie, nu se mai aplică facilități pentru contractele de venituri asimilate, internship, 
administrator, cenzor, șamd. 

• Drepturi în natură/sume asimilate salariilor: incepând cu ianuarie 2023 se vor declara în 
D112 toate veniturile salariale (prime, stimulente, sporuri), venituri asimilate 
salariilor,  avantaje salariale impozabile, precum și o serie de venituri neimpozabile, pe 
câmpuri noi dedicate în sectiunea „E”. Aceste venituri asimilate salariilor impozabile cât și 
neimpozabile se recomandă a fi introduse pe meniul de „Drepturi în natură/sume asimilate 
salariilor” unde s-au introdus încă din versiunea anterioară tipurile și categoriile de venituri, 
întocmai după cum sunt definite câmpurile în D112; 

• Modificare bază minimă contracte part-time: bază minima devine 3000-200=2800 
Începand cu ianuarie 2023, se diminuează cu 200 lei nivelul minim pentru care se datorează 
contribuțiile sociale, contribuția la pensii și contribuția la sănătate, de către persoanele fizice 
care obțin venituri din salarii sau asimilate salariilor, în baza unui contract de muncă cu normă 
întreagă sau cu timp parțial. 
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E-Factura: 

• S-a introdus posibilitatea validarii online pentru facturile ce trebuie trimise in sistemul e-
Factura, eliminandu-se astfel obligativitatea folosirii validatorului Duk Integrator. 

• S-a corectat vizualizarea in view-ul E-factura pentru facturile cu risc fiscal ridicat, anterior nu 
erau aduse documentele cu parteneri din Romania, care la nivel de localitate nu aveau cod 
tara completat. 

Restaurant:  

• A fost adaugata optiunea Bacsis pe comanda pentru introducerea bacsisului in procent sau 
valoare absoluta - caz in care se va calcula in campul specific valoarea procentului corelata 
la valoarea de plata.    

 


