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Agenția Națională de Administrare Fiscală 

Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Galați  
Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Vrancea 
 

 

 

 

Măsuri fiscal- bugetare în vigoare cu 1 ianuarie 2023 
 

 

Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Vrancea aduce în atenţia 
contribuabililor noutăţile fiscale, în vigoare  cu 1 ianuarie 2023,  prevăzute de OUG 
nr. 168/2022, cu privire la: 

 
♦ Impozitul pe venit şi contribuţiile sociale 

Prin derogare de la prevederile art. 78, art. 139 alin. (1), art. 140, art. 157 alin. (1) 
şi ale art. 220^4 alin. (1) din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările 
ulterioare, în cazul salariaţilor care desfăşoară activitate în baza contractului 
individual de muncă, încadraţi cu normă întreagă, la locul unde se află funcţia 
de bază, nu se datorează impozit pe venit şi nu se cuprinde în baza lunară de 
calcul al contribuţiilor sociale obligatorii suma de 200 lei/lună, reprezentând 
venituri din salarii şi asimilate salariilor, dacă sunt îndeplinite cumulativ 
următoarele condiţii: 

a) nivelul salariului de bază brut lunar stabilit potrivit contractului individual de 
muncă, fără a include sporuri şi alte adaosuri, este egal cu nivelul salariului minim 
brut pe ţară garantat în plată stabilit prin hotărâre a Guvernului, în vigoare în luna 
căreia îi sunt aferente veniturile; 

b) venitul brut realizat din salarii şi asimilate salariilor, astfel cum este definit la 
art. 76 alin. (1)-(3) din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările 
ulterioare, în baza aceluiaşi contract individual de muncă, pentru aceeaşi lună, nu 
depăşeşte nivelul de 4.000 lei inclusiv.  Prevederile menţionate anterior se aplică 
veniturilor aferente lunilor ianuarie-decembrie 2023 inclusiv. 

 
♦ Salariul minim brut pentru domeniul construcţiilor 

Prin derogare de la prevederile art. 164 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 – Codul 
muncii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, pentru domeniul 
construcţiilor, salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată se stabileşte în 
bani, fără a include indemnizaţiile, sporurile şi alte adaosuri, la suma de 4.000 lei 
lunar, pentru un program normal de lucru în medie de 165,333 ore pe lună, 
reprezentând în medie 24,194 lei/oră. 
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♦ Dotarea automatelor comerciale cu aparate de marcat electronice  

Până la data de 31 decembrie 2023, operatorii economici care efectuează livrări de 
bunuri sau prestări de servicii prin intermediul automatelor comerciale ce 
funcţionează pe bază de plăţi cu cardul, precum şi de acceptatoare de bancnote 
sau monede, după caz, au obligaţia de a dota automatele comerciale cu aparatele 
de marcat electronice fiscale prevăzute la art. 3 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă 
a Guvernului nr. 28/1999, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

 
Baza legală OUG 168/2022 privind unele măsuri fiscal bugetare, prorogarea unor termene, 
precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative  publicată în  Monitorul 
Oficial al României partea I nr.  1186/09.12.2022 
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