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Salary Manager  

  Proiectul Salary Manager se doreste a fi o solutie de management si raportare a departamentelor 

personal salarizare, privind situatia salariatilor in institutiile bugetare.  Scopul principal al 

proiectului este de a reduce volumul de munca privind intocmirea raportarilor si evitarea 

redundantei din punct de vedere al operarii datelor primare, precum si posibilitatea raportarilor 

cit mai variate pe baza carora sa se poata lua decizii la nivel de institutie, din punct de vedere 

financiar contabil.    

 In general, institutiile bugetare sint lipsite de programe informatice pentru departamentul 

personal salarizare iar proiectul Salary Manager vine in intampinarea acestor nevoi prin modulul 

de configurare, care permite modificarea anumitor parametrii in concordanta cu schimbarile de 

legi si  metodologie specifice acestui domeniu, salarizare, care este un modul puternic de 

raportare a situatiilor salariatilor si nu in ultimul rand modulul de personal , in care sunt 

introduse datele referitoare la salariati, date care sunt prelucrate si analizate intern de program si 

oferite utilizatorului intr-o forma sintetica si usor de interpretat in raportarile din modulul de 

salarizare.  



  

  

  

  

  

  

  

-7-  

  

  

 
 

I. MENIU PERSONAL  

I.1 MANAGEMENT PERSONAL  

I.1.1 Management personal - cautare salariati  

 Cu ajutorul acestui modul se pot adauga, modifica si sterge salariati, se poate cauta un salariat 

sau un grup de salariati utilizand criteriile de cautare existente in partea de sus a ecranului. 

Deasemenea, din acest modul se poate vizualiza fisa fiscala pentru un salariat  

(selectat).   

 Pentru inceput trebuie selectata o lista de salariati alegandu-se criteriile de cautare dorite 

(standard sau extinse), prezente in partea de sus a ecranului si apoi se apasa pe butonul 

<Cautare> sau tasta functionala <F8>. Daca exista salariati care sa corespunda criteriilor 

selectate, acestia vor fi afisati in lista din partea de jos a ecranului ordonati dupa marca (criteriul 

de ordonare se poate schimba efectuand click in lista pe antetul coloanei dupa care dorim sa 

ordonam lista de salariati), cursorul pozitionandu-se automat pe primul salariat din lista daca 

aceasta contine cel putin un salariat.Cu ajutorul butonului <X>, pot fi sterse toate criteriile de 

filtrare folosite pentru gasirea anumitor salariati.   
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 Daca se doreste vizualizarea datelor pentru un anumit salariat se va face cautarea acestuia in 

lista curenta de lucru (din partea de jos a ecranului), daca acesta exista in acea lista, fie prin 

deplasarea cursorului in lista, fie prin utilizarea criteriilor de cautare rapida astfel: dublu click 

oriunde in zona libera a ecranului de lucru (unde nu exista nici un buton) si se va afisa o fereastra 

in care se introduc criteriile de cautare dorite (marca, nume, prenume conform specificatiilor din 

ecranul respectiv) si apoi se apasa pe butonul <Ok> sau tasta <Enter> pentru a cauta salariatul 

conform criteriilor specificate. Daca salariatul respectiv exista in  lista curenta de lucru, el va fi 

afisat in partea de sus a listei (cursorul se pozitioneaza pe acel salariat).  

 Daca salariatul cautat nu exista in lista curenta de lucru el poate fi cautat prin utilizarea 

criteriilor de cautare din partea de sus a ecranului, criterii de filtrare regrupate in 2 categorii 

(standard si extinse) .  

  

    

  

  

I.1.2 Adaugarea unui salariat nou in baza de date se face astfel:   

- se apasa pe butonul <Adaugare> si se deschide un ecran in care se vor introduce toate datele 

necesare fisei de personal cat si datele necesare calcularii pontajelor si tranzactiilor pentru 

salariatul respectiv;  

- daca se doreste salvarea datelor introduse, se apasa pe butonul <Salvare>  din ecranul respectiv 

si salariatul este salvat in baza de date, iar daca nu se doreste salvarea datelor introduse, se 

apasa pe butonul <Renuntare> si datele introduse vor fi sterse.  

            Pentru detalii despre modul de introducere a datelor unui salariat vezi modulul 

<Detalii salariat>.  

IMPORTANT:Nu se poate adauga nici un salariat daca luna oficiala de lucru este blocata 

sau daca sunteti pe o luna inchisa (anterioara lunii oficiale de lucru).  
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   Vizualizarea fisei detaliate a unui salariat se face astfel:   

- se selecteaza din lista curenta de lucru salariatul pentru care se doreste vizualizarea fisei de 

personal;  

- se apasa pe butonul <Detalii> si se deschide un ecran in care se pot vizualiza toate datele 

referitoare la fisa salariatului precum si alte detalii despre configurarea salarizarii acelui 

salariat, istoricul datelor de personal, fisa fiscala, pontaje, tranzactii, etc... . Ecranul in care se 

vizualizeaza detaliile despre un salariat este acelasi cu ecranul in care se adauga un salariat. 

Datele respectivului salariat se pot modifica apasand pe butonul <Modificare> din ecranul 

respectiv.   
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            Pentru detalii despre modificarea datelor unui salariat vezi modulul < Detalii salariat>.  

IMPORTANT: Nu se poate modifica fisa personala a unui salariat daca luna oficiala de lucru 

este blocata sau daca sunteti pe o luna inchisa (anterioara lunii oficiale de lucru).  

   Stergerea unui salariat se face astfel:   

- se selecteaza din lista curenta de lucru salariatul care se doreste a fi sters;  

- se apasa pe butonul <Stergere> si apare un mesaj prin care se cere confirmarea stergerii 

salariatului respectiv (pentru a se evita stergerea accidentala a unui salariat din baza de date). 

Daca ati confirmat stergerea salariatului respectiv si daca sunt indeplinite toate conditiile 

necesare stergerii, salariatul respectiv va fi sters din baza de date si nu va mai fi afisat in lista 

curenta de lucru.  

  IMPORTANT: Nu se poate sterge un salariat daca luna oficiala de lucru este blocata sau daca 

sunteti pe o luna inchisa (anterioara lunii oficiale de lucru). Deasemenea nu se poate sterge un 

salariat daca exista in baza de date pontaje sau tranzactii pe luna curenta de lucru sau pe orice 

alta luna de lucru.  

I.1.3 Inactivarea fortata a unui salariat  

 Este o operatiune ireversibila ce se poate efectua numai din perioada oficiala de lucru si de catre 

un utilizator care are acest drept configurat in baza de date. Dupa inactivare salariatul poate fi 

gasit in lista salariatilor inactivi.  

Se poate face prin apasarea pe butonul <Stergere> din acest ecran sau prin apasarea pe butonul 

<Stergere> din ecranul < Detalii salariat>.  

In mod normal butonul <Stergere> realizeaza stergerea unui salariat dar numai daca acesta nu 

are componente atasate sau tranzactii. Daca stergerea salariatului nu a fost facuta pentru ca exista 

tranzactii pentru acesta se poate face inactivarea fortata dar mai este o conditie de indeplinit: sa 

nu existe un concediu de odihna introdus care se intinde pe mai multe luni cuprinzand si 

perioada oficiala de lucru !  

Daca toate conditiile sunt indeplinite pentru inactivarea fortata va aparea urmatorul ecran:  
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 Pentru inactivare se vor introduce data inactivarii (care apartine perioadei de lucru anterioare 

celei oficiale) si motivul inactivarii (selectabil din lista) si se va apasa butonul <Inactivare> si 

salariatul va fi sters din perioada oficiala de lucru si marcat ca inactiv in perioada anterioara de 

lucru. Daca se apasa pe butonul <Renuntare> se anuleaza operatiunea.  

Modul normal de lucru pentru inactivarea salariator este: inainte de inchiderea unei luni se vor 

inactiva toti salariatii pentru care se stie ca in luna urmatoare nu vor mai fi prezenti in societate 

iar dupa efectuarea inchiderii de luna acestia nu vor mai aparea in noua perioade oficiala de 

lucru.  

 Mecanismul de inactivare fortata este pus la dispozitie pentru situatiile in care nu s-a facut 

inactivarea unui salariat inainte de inchiderea de luna.  

  

I.1.4 Actualizare vechime  

 Vechimea curenta (de la inceputul perioadei curente de lucru) se actualizeaza la fiecare 

inchidere de luna. Tot ceea ce trebuie facut este ca in cazul introducerii unui salariat nou sa se 

configureze in fisa aceste valori pentru vechime (in ani, luni si zile) si apoi se va putea configura 
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o componenta cu rol de "spor de vechime" care sa foloseasca aceste informatii nefiind necesare 

alte configurari lunare in fisa in viitor.   

 Actualizarea vechimii curente (luna oficiala) este un mecanism care calculeaza, pentru toti 

salariatii activi din perioada oficiala de lucru, vechimea in ani, luni si zile in functie de vechimea 

in ani, luni si zile din perioada anterioara de lucru. Aceasta operatiune este efectuata automat la 

inchiderea de luna dar se poate efectua si de aici in cazul in care in prima situatie nu reuseste. 

Perioadele lucrate cu jumatate de norma sunt considerate la vechime la jumatate. Absentele 

nemotivate si concediile fara plata sunt perioade care nu intra in calcul la calculul vechimii. 

Daca orele de absente nemotivate nu insumeaza o zi intreaga atunci se fa face o rotunjire la 1 zi 

astfel: daca intr-o luna cu 31 zile calendaristice un salariat a avut 1 zi de concediu fara plata si 3 

ore de absente nemotivate atunci la vechime vor intra 30 zile; daca a avut 6 ore de absente 

nemotivate se vor considera la vechime doar 29 zile; in acest exemplu se presupune ca salariatul 

are un program de lucru de 8 ore pe zi.  

 Initializarea vechimii curente (luna oficiala) este un mecanism care calculeaza, pentru toti 

salariatii activi din perioada oficiala de lucru, vechimea in ani, luni si zile in functie de data 

primei angajari, a perioadelor de intrerupere vechime din istoric si din perioadele de lucru cu 

aplicatia "Salary Manager". Istoric inseamna perioada de timp de la data angajarii in munca (data 

primei angajari) pana la inceperea lucrului cu programul "Salary Manager".   

   Conditii ce trebuiesc indeplinite pentru reusita acestei operatiuni:  

- pentru toate perioadele de lucru in care a functionat programul "Salary Manager" sa existe o 

componenta calculabila cu semnificatia "ZFV" - zile fara vechime si aceasta sa fie atasata 

tuturor salariatilor in toate perioadele de lucru; componenta sa aiba o formula de calcul din care 

sa rezulte numarul de zile dintr-o luna in care un salariat nu a activat in cadrul societatii 

(concedii fara plata, absente nemotivate, ...)  

- toti salariatii sa aiba completate: data primei angajari in munca si data angajarii in societate  

- toti salariatii sa aiba introduse perioadele de intrerupere vechime in munca pentru istoric 

(pentru perioadele de lucru care nu sunt cuprinse in programul "Salary Manager") - in cazul in 

care acestea exista .   
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 Perioadele lucrate la jumatate de norma vor fi luate in considerare la jumatate la calculul 

vechimii.In urma efectuarii acestei operatiuni se va specifica daca operatiunea a reusit pentru toti 

salariatii activi sau nu si va fi afisat un raport cu situatia existenta dupa efectuarea calculelor de 

initializare vechime. Se vor face actualizarile in fisa doar pentru salariatii care au avut toate 

datele necesare (vezi conditiile enumerate mai sus) acestor calcule (si care apar cu culoarea 

negru in raport). Pentru cei care apar cu culoarea rosu nu a reusit aceasta operatiune si nu s-au 

facut actualizari ale vechimii in ani, luni si zile din fisa:  

  

  

  

Raportul se poate tipari si studia astfel incat sa fie completate toate datele necesare.  

  

I.1.5 Recalculare salariu de baza  

 Se poate lansa in executie o procedura care recalculeaza salariul de baza pentru toti salariatii 

selectati (din lista curenta de lucru). Acest recalcul poate fi necesar daca au fost efectuate 

modificari in configuratia salariala generala sau in configuratiile salariale individuale, modificari 

care pot influenta salariul de baza. Salariile calculate cu aceasta procedura vor fi scrise in fisa 
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personala a fiecarui salariat, in perioada curenta de lucru Pentru a se executa procedura de 

recalcul utilizatorul curent trebuie sa aiba atribuit un drept special de acces. Procedura realizeaza 

un calcul virtual de salariu plecand cu toate pontajele salariatului initializate cu zero, mai putin 

pontajul cu semnificatia de <Prezenta> care este incarcat cu numarul de ore lucratoare din luna 

conform normatorului atasat salariatului. Dupa finalizarea calcului se cauta componenta cu 

semnificatia de <Salariu de baza> si se transfera valoarea acesteia campului <Salariu de baza> 

din fisa salariatului.  

   Rapoarte  

Din acest modul se poate tipari raportul "Lista salariatilor" (doar salariatii prezenti in lista 

curenta de lucru) si vizualiza fisele fiscale.  

  

I.1.6 Modificarea datelor unui salariat  

- se cauta salariatul ale caror date doriti sa le modificati prin parcurgerea listei curente de lucru 

cu ajutorul butoanelor de navigare prezente in partea de jos a ecranului sau prin utilizarea 

cautarii rapide in lista curenta de lucru care este similara cu cautarea rapida din modulul  

<Management personal>;  

- se apasa pe butonul <Modificare>, se dezactiveaza butoanele <Stergere>, <Detalii salariale>, 

<Iesire>, butonul <Adaugare> se transforma in <Salvare> iar butonul <Modificare se 

transforma in <Renuntare> si in cele trei pagini ale modulului se activeaza toate casutele text si 

listele cu ajutorul carora se poate configura complet fisa unui salariat;  

- se efectueaza modificarile dorite in fisa salariatului;  

IMPORTANT: Toate rubricile din fisa salariatului care au titlul scris cu caractere de culoare 

rosie trebuiesc completate obligatoriu deoarece sunt date minime necesare pentru o fisa de 

salariat si pentru calculul de pontaje si salarii. Daca pe parcursul modificarii fisei salariatului 

apar diverse mesaje care indica anumite erori  aparute la modificarea datelor sau neconcordante 

intre datele introduse (de exemplu neconcordante intre codul numeric personal si sexul sau data 

nasterii salariatului), acele mesaje trebuiesc citite cu atentie si corectate erorile indicate in ele.              
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- daca se doreste salvarea modificarilor efectuate se apasa pe butonul <Salvare> si datele vor fi 

salvate in baza de date in configuratia salariatului din luna curenta de lucru;  

IMPORTANT:  -nu se poate modifica fisa unui salariat daca luna oficiala de lucru este blocata 

sau daca sunteti pe o luna inchisa (anterioara lunii oficiale de lucru). In momentul salvarii 

datelor programul verifica daca au fost introduse toate datele necesare si daca exista anumite 

date obligatorii care nu au fost introduse se genereaza un mesaj de avertisment pentru fiecare 

informatie care lipseste si se revine in ecranul de introducere, in pagina unde se afla rubrica 

respectiva, pentru a se introduce sau corecta acea informatie;  

- daca nu sunteti pe luna oficiala de lucru sau daca pentru salariatul curent exista concedii de 

odihna introduse intr-o perioada anterioara de lucru si care se intind si peste perioada de lucru 

curenta, nu se pot modifica urmatoarele date: grupa de munca, tipul salariatului, tipul 

contractului, tipul salarizarii, normatorul si norma de lucru;  

- daca modificati grupa de munca, tipul salariatului sau tipul contractului, toata configuratia 

salariala din perioada curenta de lucru, a salariatului selectat, va fi stearsa, adica: componente 

salariale atasate, tarife salariale atasate, concedii, avansuri, pontaje si tranzactii, deoarece este 

posibil ca noua configuratie a salariatului sa nu mai fie compatibila cu datele existente in 

perioada curenta de lucru;  

- daca modificati tipul salarizarii, normatorul sau tipul normei zilnice, toate datele salariale din 

perioada curenta de lucru, ale salariatului selectat, vor fi sterse, adica: concedii, avansuri, 

pontaje si tranzactii, deoarece este posibil ca noua configuratie a salariatului sa nu mai fie 

compatibila cu datele existente in perioada curenta de lucru;  

- daca stergerea datelor mentionate in paragrafele anterioare nu reuseste, se afiseaza un mesaj de 

avertizare si se revine la vechea configuratie a salariatului (se refac doar acele date care au dus 

la stergerea configuratiei salariale adica: grupa de munca, tipul salariatului, tipul contractului, 

tipul salarizarii, normatorul si norma de lucru); - daca nu se doreste salvarea modificarilor 

efectuate, se apasa pe butonul <Renuntare> si fisa salariatului revine la datele existente inaintea 

modificarilor.  

Fond de salarii si loc de munca   

Configurarea fondului de salarii se poate face la 3 nivele:  
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- loc de munca - la definirea structurii organizatorice se stabilesc fondurile de salarii asociate 

fiecarui loc de munca; daca un salariat este atribuit unui loc de munca atunci acesta va primi 

implicit si fondul de salarii al respectivului loc de munca;   

    

- fisa salariat - fondul de salarii primit implicit odata cu locul de munca poate fi schimbat (in 

pagina 1 din fisa);   

- componenta atasata unui salariat - implicit fondul de salarii asociat componentelor salariale 

atasate este cel din fisa salariatului.   

Schimbarea fondului de salarii implica:   

1. Salariatul este nou (adaugare salariat)  

- toate componentele din setul de componente care se ataseaza vor primi implicit ca fond de 

salarii fondul configurat in fisa 2. Salariat existent (modificare salariat)  

- actualizarea fondului de salarii in componentele atasate (care mai aveau configurat acel fond de 

salarii) cu cel nou;  

    Exemplu: Se schimba fondul de salarii initial F1 cu altul F2. Componentele atasate care mai 

aveau configurat F1 vor primi noul fond F2. Daca existau si componente care aveau configurat 

un fond diferit de F1 acestea nu vor fi afectate de modificarea F1 cu F2.  

IMPORTANT:   

1. Daca se modifica setul de componente la un salariat:   

- componentele din noul set care vor fi atasate vor primi ca fond de salarii pe cel existent in fisa.   

2. Daca se modifica si setul de componente si fondul de salarii la un salariat:   

- componentele din noul set care vor fi atasate vor primi ca fond de salarii pe cel nou     - 

componentele atasate care existau si aveau configurat vechiul fond vor primii noul fond de 

salarii   

Loc de munca  

Configurarea locului de munca se poate face la 2 nivele:   

- fisa salariat - poate fi configurat (in pagina 1 din fisa);   

- componenta atasata unui salariat - implicit locul de munca al componentelor salariale atasate 

este cel din fisa salariatului.   

Schimbarea locului de munca implica:   
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1. Salariatul este nou (adaugare salariat)   

- toate componentele din setul de componente care se ataseaza vor primi implicit ca loc de munca 

pe cel configurat in fisa  

2. Salariat existent (modificare salariat)   

- actualizarea locului de munca in componentele atasate (care mai aveau configurat acel loc de 

munca) cu cel nou;  

    Eexemplu: Se schimba locul de munca initial L1 cu altul L2. Componentele atasate care mai 

aveau configurat L1 vor primi noul loc de munca L2. Daca existau si componente care aveau 

configurat un loc de munca diferit de L1 acestea nu vor fi afectate de modificarea L1 cu L2.   

IMPORTANT:   

1. Daca se modifica setul de componente la un salariat:  

- componentele din noul set care vor fi atasate vor primi ca loc de munca pe cel existent in fisa.   

2. Daca se modifica si setul de componente si locul de munca la un salariat:   

- componentele din noul set care vor fi atasate vor primi ca loc de munca pe cel nou     - 

componentele atasate care existau si aveau configurat vechiul loc de munca vor primii noul loc 

de munca   

  

  

  

  

Exemplu  

Un salariat are configurat locul de munca L1 si fondul de salarii F1. Mai sunt definite si locurile 

de munca L2 si L3 si fondurile de salarii F2 si F4. El are atasate componentele C1, C2, C3, C4, 

C5 cu urmatoarele configuratii:  

    C1 - loc munca L1, fond salarii F1 - (setari implicite - identice cu cele din fisa)     C2 - loc 

munca L2, fond salarii F1 - (fondul de salarii este cel implicit dar locul de munca a fost 

schimbat)     C3 - loc munca L1, fond salarii F2 - (locul de munca este cel implicit dar fondul de 

salarii a fost schimbat)     C4 - loc munca L2, fond salarii F2 - (locul de munca si fondul de 
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salarii au fost schimbate)     C5 - loc munca L3, fond salarii F4 - (locul de munca si fondul de 

salarii au fost schimbate)   

Cum se va actualiza configuratia componentelor salariale (C1, C2, C3, C4, C5) atasate acestui 

salariat daca, in fisa acestuia, se schimba locul de munca L1 cu un altul L3 si fondul de salarii F1 

cu un altul F4 ?  

Raspuns  

    C1* - loc munca L3, fond salarii F4 - (s-a schimbat si locul de munca si fondul de salarii)     

C2* - loc munca L2, fond salarii F4 - (nu s-a schimbat locul de munca pentru ca acesta avea 

valoarea L2 - diferita de cea din fisa, L1)     C3* - loc munca L3, fond salarii F2 - (nu s-a 

schimbat fondul de salarii pentru ca acesta avea valoarea F2 - diferita de cea din fisa, F1)     C4 - 

loc munca L2, fond salarii F2 - (nu s-a schimbat nimic deoarece si locul de munca si fondul de 

salarii fusesera configurate cu valori diferite fata de cele implicite)     C5 - loc munca L3, fond 

salarii F4 - (nu s-a schimbat nimic deoarece si locul de munca si fondul de salarii fusesera 

configurate cu valori diferite fata de cele implicite)   

Schimbarile (marcate cu culoarea rosu) au avut loc doar acolo unde mai erau in vigoare setarile 

implicite pentru fondul de salarii si locul de munca.   

IMPORTANT: La modificarea salariului de incadrare (tarifar) va aparea urmatoarea 

intrebare:   

            Daca se apasa <Yes> se va face calculul automat al salariului de baza pentru acel salariat. 

Ca aceasta operatiune sa poata fi realizata trebuie ca, in prealabil, sa fi fost configurata 

componenta salariala cu semnificatia "Salariu de baza". Daca acest lucru nu a fost facut va 

aparea un mesaj de avertizare iar valoarea ce va fi scrisa in casuta salariului de baza va fi 

identica cu cea introdusa pentru salariul de incadrare - urmand a fi modificata ulterior daca este 

cazul. IMPORTANT: Vechimea curenta (de la inceputul perioadei curente de lucru) se 

actualizeaza la fiecare inchidere de luna. Tot ceea ce trebuie facut este ca in cazul introducerii 

unui salariat nou sa se configureze in fisa aceste valori pentru vechime (in ani, luni si zile) si 

apoi se va putea configura o componenta cu rol de "spor de vechime" care sa foloseasca aceste 

informatii nefiind necesare alte configurari lunare in fisa in viitor.   

                      Este totodata pus la dispozitie un <Management personal >; mecanism de 

initializare a vechimii disponibil doar de la nivelul perioadei oficiale de lucru care calculeaza 
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vechimea in ani, luni si zile in functie de data primei angajari, a perioadelor de intrerupere 

vechime din istoric si din perioadele de lucru cu aplicatia "Salary Manager". Istoric inseamna 

toate tranzactiile avute de un salariat de la data angajarii in munca pana la inceperea lucrului cu 

"Salary Manager".  

I.1.7 Stergerea unui salariat  

- se cauta salariatul care se doreste a fi sters, prin parcurgerea listei curente de lucru cu ajutorul 

butoanelor de navigare prezente in partea de jos a ecranului sau prin utilizarea cautarii rapide in 

lista curenta de lucru care este similara cu cautarea rapida din modulul <Management 

personal>;  

- se apasa pe butonul <Stergere> si apare un mesaj prin care se cere confirmarea stergerii (pentru 

a se evita stergerea accidentala a unui salariat);  

- daca ati comfirmat stergerea salariatului respectiv si daca sunt indeplinite toate conditiile 

necesare stergerii salariatul respectiv, acesta va fi sters din baza de date si nu va mai fi afisat in 

lista curenta de lucru si daca lista curenta de lucru contine si alti salariati cursorul se deplaseaza 

pe urmatorul salariat, datele acestuia fiind afisate in cele 3 pagini ale modulului. IMPORTANT: 

Nu se poate sterge un salariat daca luna oficiala de lucru este blocata sau daca sunteti pe o luna 

inchisa (anterioara lunii oficiale de lucru). Deasemenea nu se poate sterge un salariat daca exista 

in baza de date pontaje sau tranzactii pe luna curenta de lucru sau pe orice alta luna de lucru.  

I.1.8 Persoane aflate in intretinere:   

In pagina 3 din acest ecran este prezenta o lista in care sunt afisate toate persoanele aflate in 

intretinerea salariatului selectat. Deasemenea in aceasta lista pot exista si persoane care nu sunt 

intretinute de salariatul respectiv (de exemplu se pot introduce toti copiii salariatului respectiv 

chiar daca nu toti sunt intretinuti de el). Continulul acestei liste se reface automat in momentul 

trecerii pe un alt salariat sau in momentul introducerii unui salariat nou.   

Pentru un salariat nou este permisa introducerea persoanelor aflate in intretinere doar dupa 

salvarea datelor acestuia, deoarece pentru acest lucru este necesar sa se cunoasca marca 
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salariatului, pentru a putea identifica persoanele respective in baza de date ca apartinand de acel 

salariat.  

I.1.8.1 Adaugarea unei persoane intretinute de un salariat   

- se selecteaza din lista curenta de lucru salariatul pentru care se doreste introducerea persoanei 

intretinute. Cautarea salariatului respectiv in lista curenta de lucru se face dupa metodele 

descrise anterior.  

- in pagina 3 se apasa pe butonul <Adaugare> aflat imediat sub <Lista persoanelor aflate in 

intretinere> din partea dreapta sus a ecranului si se deschide un ecran in care se introduc datele 

necesare identificarii persoanei respective.  

In respectivul ecran se introduc urmatoarele date de identificare:  

- nume si prenume;   

- cod numeric personal;   

- sex;   

- data nasterii;   

- tipul persoanei aflate in intretinere (sot/sotie, copil, altii)   

- gradul de validitate al persoanei respective;   

- tipul secundar de partener;   

- daca este persoana aflata in intretinere sau nu.  

- tipul, seria si numarul actului de identitate   

- daca se doreste salvarea datelor introduse despre persoana respectiva, se apasa pe butonul 

<Salvare> din ecranul respectiv si va fi salvata in baza de date, aparand in lista persoanelor 

aflate in intretinerea salariatului selectat, pe luna curenta de lucru, iar daca nu se doreste 

salvarea datelor introduse, se apasa pe butonul <Iesire> si datele introduse vor fi sterse 

revenindu-se in ecranul cu detaliile salariatului selectat.  

I.1.8.2 Modificarea datelor unei persoane aflate in intretinere  

- se cauta persoana respectiva in lista persoanelor aflate in intretinere si apoi se apasa pe 

inregistrarea respectiva;  
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- se apasa pe butonul <Modificare> aflat sub lista persoanelor aflate in intretinere si se deschide 

ecranul care contine detaliile persoanei respective, ecran descris la paragraful anterior;  

- se efectueaza modificarile dorite asupra datelor persoanei aflate in intertinere;  

- daca se doreste salvarea modificarilor efectuate, se apasa pe butonul <Salvare> din ecranul 

respectiv si acestea vor fi salvate in baza de date pe luna curenta de lucru, iar daca nu se doreste 

salvarea modificarilor efectuate, se apasa pe butonul <Iesire> si datele vor reveni la valorile de 

dinaintea modificariilor.  

I.1.8.3 Stergerea unei persoane aflate in intretiner  

- se cauta persoana respectiva in lista persoanelor aflate in intretinere si apoi se apasa pe 

inregistrarea respectiva;  

- se apasa pe butonul <Stergere> aflat sub lista persoanelor aflate in intretinere si va aparea un 

mesaj prin care se cerea confirmarea stergerii pentru a se evita stergerea accidentala a unei 

persoane aflate in intretinere;  

- daca a fost confirmata stergerea, persoana respectiva va fi stearsa din baza de date si nu va mai 

aparea in lista persoanelor aflate in intretinere pentru salariatul selectat, pe luna curenta de 

lucru.  

IMPORTANT: Nu se poate sterge o persoana aflata in intretinere atasata unui salariat daca luna 

oficiala de lucru este blocata sau daca sunteti pe o luna inchisa (anterioara lunii oficiale de 

lucru).   

Parcurgerea salariatilor din lista curenta de lucru cu ajutorul butoanelor de navigare din partea 

dreapta-jos a ecranului se face in felul urmator:  

- pentru deplasare pe salariatul urmator din lista, se apasa pe butonul cu sageata simpla din 

dreapta;   

- pentru deplasare pe ultimul salariat din lista, se apasa pe butonul cu sageata dubla din dreapta;   

- pentru deplasare pe salariatul anterior din lista, se apasa pe butonul cu sageata simpla din 

stanga;   

- pentru deplasare pe primul salariat din lista pe primul salariat din lista, se apasa pe butonul cu 

sageata dubla din stanga;  
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 I.2  Detalii salariale  

Toate datele referitoare la configurarea salariala, concedii, pontaje, tranzactii, istoric date si alte 

detalii se pot vizualiza si edita in modul urmator:  

            - se apasa pe butonul <Detalii salariale> si se deschide o lista de unde se selecteaza 

optiunea dorita dupa care, in functie de optiunea aleasa se deschide cate un ecran specific 

fiecarei optiuni in parte. Pentru detalierea fiecarei optiuni in parte se apasa pe una din etichetele 

urmatoare:  

<Componente atasate salariatilor> <Tarife salariale atasate> <Pontaje si tranzactii>  

<Concedii> <Planificari concedii de odihna> <Avansuri pentru luni urmatoare>  

<Istoric date salariat> <Fisa fiscala> <Introducere istoric tranzactii><Vizualizare Pontaje 

si tranzactii pe interval de luni> <Perioade intreruperi vechime> <Credite medicale>  

<Scenarii de calcul salariu> <Tiparire fisa salariat> <Alte informatii>     

  

I.2.1 Istoric date salariat  

  

  

 Aici se poate vizualiza istoricul datelor personale ale unui salariat, din toate lunile de lucru in 

care salariatul a fost activ precum si toate modificarile aparute pentru o anumita data personala si 

data la care a aparut acea modificare.  

Pentru a vizualiza istoricul datelor unui salariat in modulul <Detalii salariat> se apasa pe 

butonul <Detalii salariale> si din lista care se deschide se alege optiunea <Istoric date salariat>:  
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In partea de jos a ecranului se afla lista <Istoricul modificarilor pentru toate datele salariatului> 

in care se pot vizualiza toate datele din fisa salariatului, pentru toate lunile in care salariatul a 

fost activ (a lucrat in cadrul societatii). Datele din fisa personala sunt afisate pe coloane iar pe un 

rand sunt valorile acestor date pe fiecare luna in parte, existand atatea randuri de date cate luni 

salariatul a activat in cadrul societatii.  

Daca se doreste vizualizarea modificarilor aparute de-a lungul timpului pentru o anumita data din 

fisa personala, se selecteaza acea data din lista aflata in partea de sus a ecranului <Lista detaliata 

a datelor personale> si apoi se apasa pe butonul <Afiseaza>. In lista aflata imediat mai jos vor fi 

afisate valorile distincte (daca respectivul detaliu a avut aceeasi valoare mai multe luni de zile la 

rand, nu este afisata decat prima luna din acea perioada fara modificari) pe care le-a avut detaliul 



  

    

  

  

-24-  

  

  
  
  

respectiv de-a lungul timpului precum si anul si luna in care au intervenit modificarile 

respective.  

Daca un anumit detaliu din fisa personala nu a suferit nici o modificare de valoare de-a lungul 

timpului (exemplu: numele salariatului) atunci in lista va fi afisat un singur rand avand ca data 

de intrare in vigoare chiar prima luna calendaristica in care salariatul a fost introdus in baza de 

date.  

I.2.2 Asigurari Malpraxis  
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In acest ecran se introduc asigurarile malpraxis , in modulul de Management, Date salarizare, 

Detalii salariale, Alte informatii, Documente salariat.  

   

  

 

I.2.3 Acreditari  
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In acest ecran se introduc autorizatiile de libera practica, in modulul de Management, Date 

salarizare, Detalii salariale, Alte informatii, Documente salariat.  

I.2.4 Istoric Tranzactii   

 Cu ajutorul acestui modul se pot vizualiza pontajele (ore) si tranzactiile (lei) din istoricul 

fiecarui salariat in parte, precum si introduce si modifica manual aceste date.  

Prin istoric pontaje si tranzactii salariat se inteleg acele perioade de timp pentru care nu exista 

date oficiale calculate prin program, adica perioadele de timp in care salariatul nu a fost angajat 

in cadrul societatii sau perioadele in care a lucrat partial in societate (daca a fost angajat in cursul 

lunii) sau perioadele de timp anterioare functionarii programului de fata pentru care nu au fost 

preluate date, date care sunt necesare in special calcularii concediilor medicale care necesita o 

baza de calcul pe un anumit numar de luni (6 - 24).  

Pentru a se vizualiza pontajele si tranzactiile din istoric trebuiesc parcursi urmatorii pasi:  

- se selecteaza o lista de salariati alegandu-se criteriile de cautare dorite prezente in partea de sus 

a ecranului si apoi se apasa pe butonul <Cautare> sau tasta functionala <F8>. Daca exista 

salariati care sa corespunda criteriilor selectate acestia vor fi afisati in lista din partea stanga 

ordonati dupa marca. Automat cursorul se pozitioneaza pe primul salariat din lista si daca a fost 

introdusa si perioada din istoric pentru care se doreste vizualizarea datelor (daca este o perioada 

valabila pentru salariatul respectiv), in partea dreapta a ecranului vor fi afisate pontajele si 

tranzactiile acestuia din istoric in doua pagini separate.   

- se introduce anul si luna pentru care se doreste vizalizarea datelor introduse sau introducerea de 

pontaje si tranzactii noi, in casutele text corespunzatoare. Daca perioada introdusa este valabila 

(adica in acea perioada nu exista date oficiale despre salariat in baza de date, calculate prin 

program), pentru a vizualiza date deja introduse, se apasa pe butonul <Refacere lista> si listele 

din partea dreapata a ecranului se incarca cu datele existente, iar daca nu sunt date introduse 

pentru acea perioada, se apasa pe butonul <Initializare lista> pentru a se incarca listele de 

pontaje si tranzactii cu componente salariale cu valoare 0, a caror valoare sa fie apoi modificata 

manual.  

IMPORTANT: Initializarea listelor de pontaje si tranzactii pentru o anumita luna din istoric 

(daca aceasta este valabila pentru aceasta operatiune) se va face cu componetele salariale atasate 
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salariatului respectiv in prima luna de lucru anterioara lunii selectate si in care se gasesc date 

oficiale in baza de date.  

Daca se doreste vizualizarea datelor din istoric pentru un anumit salariat se va face cautarea 

acestuia in lista curenta de lucru (din stanga ecranului), daca acesta exista in acea lista, fie prin 

deplasarea cursorului in lista, fie prin utilizarea criteriilor de cautare rapida aflate in partea de jos 

a listei (marca, nume, prenume). Daca salariatul respectiv exista in acea lista, el va fi afisat si, in 

acelasi timp, in listele din partea dreapta vor fi afisate pontajele si tranzactiile lui.  

Daca salariatul cautat nu exista in lista curenta de lucru el poate fi cautat prin utilizarea criteriilor 

de cautare generale din partea de sus a ecranului.  

    

  

Adaugarea in listele de pontaje sau tranzactii a unor componente salariale care sunt 

atasate unui salariat, dar nu sunt prezente in aceste liste se face astfel:  

- se alege mai intai tipul datelor care se vor adauga , pontaje sau tranzactii prin selectarea paginii 

corespunzatoare din partea dreapta;  

- se apasa pe butonul <Adaugare> si se deschide un  ecran care contine o lista cu toate 

componentele salariale atasate salariatului (conform criteriului enuntat mai sus) si care nu sunt 

prezente in lista de pontaje sau tranzactii din luna respectiva de istoric. Daca se doreste 

adaugarea unei componente din acea lista se selecteaza componentea dorita si apoi se apasa pe 

butonul <Salvare> , ecranul respectiv se inchide, se revine la ecranul anterior si componenta 

selectata va aparea in lista corespunzatoare (pontaje sau tranzactii) si va avea valoarea 0, iar daca 

nu se doreste adaugarea nici unei componente se apasa pe butonul <Iesire> si se revine in 

ecranul principal fara a se adauga nici o componenta noua.  

Modificarea pontajelor sau tranzactiilor pentru un salariat se face astfel:  

- se alege mai intai tipul datelor care se vor modifica , pontaje sau tranzactii prin selectarea 

paginii corespunzatoare din partea dreapta;  

- se apasa pe butonul <Modificare> , se dezactiveaza butoanele <Stergere>, <Iesire>, 

<Avansuri>, <Calcul salariu> si <Componente> , butonul de adaugare se transforma in 

<Salvare> iar cel de modificare in <Renuntare> si se permite efectuarea modificarilor dorite in 
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lista selectata (pontaje sau tranzactii). Daca se doreste salvarea modificarilor efectuate se apasa 

pe butonul <Salvare> si sumele introduse sunt salvate in baza de date pentru salariatul selectat, 

iar daca nu se doreste salvarea datelor, se apasa pe butonul <Renuntare> si sumele revin la 

valorile anterioare modificarii.  

 Stergerea din listele de pontaje sau tranzactii a unor inregistrari  se face astfel:  

- se alege mai intai tipul datelor care se vor sterge , pontaje sau tranzactii prin selectarea paginii 

corespunzatoare din partea dreapta;  

- se selecteaza din lista dorita (pontaje sau tranzactii) acea inregistrare pe care dorim sa o 

stergem;   

- se apasa pe butonul <Stergere> , va aparea un mesaj prin carea se va confirma stergerea 

inregistrarii respective (pentru a se evita apasarea accidentala a butonului <Stergere>) si apoi 

daca ati confirmat stergerea, inregistrarea va fi stersa din lista selectata.   

IMPORTANT: pentru initializarea listei de pontaje si tranzactii din istoric, daca se doreste 

adaugarea unor componente noi sau modificarea valorilor celor existente in liste, trebuie sa se 

specifice ce fel de normator (numar de ore lucratoare pe zi) avea salariatul in perioada respectiva 

si tipul de norma de lucru (intreaga sau la jumatate), pentru ca la calcularea bazei de calcul 

pentru acele concedii medicale care necesita istoric de date sa se poata evidentia corect sumele in 

functie de orele reale lucrate de salariat in acea perioada (tariful orar, zilnic sau lunar, dupa caz).   
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I.2.5 Pontaje si tranzactii pe interval de luni  

  Aici se pot vizualiza toate pontajele si tranzactiile unui salariat pe un interval de maxim 36 luni. 

Acest interval poate include perioade de lucru in care a functionat programul si perioade de lucru 

din istoric.  

   Accesul in acest modul se face din modulele < Detalii salariat> sau <  

Pontaje/Tranzactii> prin apasarea pe butonul <Detalii salariale> si selectarea din lista care se 

deschide a optiunii <Vizualizare pontaje si tranzactii pe interval de luni>:  
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 Mai intai se specifica intervalul de luni pentru care se doreste vizualizarea datelor, selectand din 

cele 2 liste prezente in partea de sus a ecranului luna de inceput si luna de sfarsit a intervalului de 

timp dorit. Daca se doreste vizualizarea datelor pe o singura luna, se alege ca inceput si ca sfarsit 

de interval aceeasi luna calendaristica.  

Dupa specificarea intervalului dorit, se apasa pe butonul <Refacere liste> si in cele 2 liste vor fi 

afisate toate pontajele si tranzactiile gasite la salariatul selectat, in intervalul de timp specificat, 

componentele gasite cu valori fiind afisate pe linie iar pe coloane se gasesc valorile pentru 

fiecare luna in parte.   

 IMPORTANT: Daca o componenta salariala (pontaj sau tranzactie) a avut valori pe o luna, iar 

pe urmatoarele a avut valori 0 sau nu a fost prezenta in tranzactii sau in configuratia salariatului 

respectiv, pe acele luni componenta va fi afisata cu valoare 0.  

Cele doua liste sunt impartite in doua zone printr-o bara de derulare verticala, astfel incat in 

partea stanga sa se vizualizeze tot timpul codul si numele componentelor, iar in zona din dreapta 

sa se deruleze lista cu valorile avute de componentele respective pe fiecare luna in parte care este 

inclusa in intervalul de timp specificat.  
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Prin apasarea butonului <Filtrare liste> se poate face filtrarea listei pontajelor si tranzactiilor prin 

selectarea din lista a pontajelor si componentelor dorite:  

  

  

  

Daca se doreste se poate face tiparirea celor 2 liste prin apasarea <Tiparire>:  
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I.2.6 Gestionare credite personal medical  

 In acest ecran se contabilizeaza creditele acumulate de personalul medical pe parcursul unui an 

calendaristic prin introducerea tuturor surselor de credite pentru fiecare angajat in parte, din anul 

respectiv.Creditele obtinute sunt valabile pentru anul in care s-a desfasurat evenimentul 

propriuzis (data de referinta este data de inceput a evenimentului propriuzis).  
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Operatiuni permise: operatiuni salariati, rapoarte si configurari.  

  

Operatiuni salariati:   
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-Adaugare salariati- dupa ce se introduce anul pentru care vor fi efectuate operatiunile cu 

salariatii, se deschide o fereastra in care dupa ce se completeaza la salariati creditul minim anual, 

si se da salvare, salariatii respectivi vor fi adaugati in lista de salariati din ecranul principal.  

  

-Adaugare/modificare configuratie anuala - dupa ce se introduce anul pentru care vor fi 

efectuate operatiunile cu salariatii, se deschide o fereastra in care se poate modifica nivelul de 

creditare al salariatilor. Noua configuratie anuala va fi adaugata doar salariatilor pentru care a 

fost completat creditul minim.  
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-Atribuire sursa de credite medicale la salariati- sursa de credite medicale selectata va fi 

atribuita doar salariatilor pentru care se completeaza numarul de credite acordate.  

  

   Rapoarte  

Se pot emite o serie de rapoarte specifice cum ar fi :  

lista salariatilor care nu au indeplinit numarul minim de credite necesare pentru un anumit an 

calendaristic ;  lista participantilor la un anumit eveniment ;  lista centralizatoare salariati 

(configuratie + detalii anuale).   
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Configurari - aceasta operatiune permite ajungerea in modulul de configurari dorit: categorii 

surse de credite, surse de credite sau tipuri de participare  

  

I.2.7 Tiparire fisa salariat  
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Prin alegerea acestei optiuni,din meniul Detalii Salariale,  se va vizualiza / imprima fisa salariatului cu 

date personale, date salariale si persoanele aflate in intretinere, de exemplu , dupa ce am selectat si 

cautat marca 39, prin apasarea pe aceasta optiune va apare pe ecran urmatoarea fisa, cu posibilitate de 

listare la imprimanta si de alegere a acesteia:   

   

    

  

  

 I.3  Repartizare personal  

In acest ecran se poate vedea structura organizatorica sau statul de functii a societatii, numarul de 

salariati de pe fiecare loc de munca si totalul salariatilor activi la nivelul unui loc de munca in 

functie de locurile de munca subordonate.  

Exemplu: Locul de munca (sectia): "CARDIOLOGIE " are direct atasati 54 salariati (prima 

paranteza). Acest loc de munca are 3 departamente care pot avea si ele salariati atasati. Locul de 

munca subordonat "Cadre universitare - Cardiologie" are 11 salariati atasati.  
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- daca se bifeaza optiunea "Afiseaza locuri de munca fara salariati", in TreeView vor fi eliminate 

locurile de munca care nu au salariati  

- daca se bifeaza optiunea "Afiseaza salariati", in TreeView sunt afisati salariatii de pe locurile de 

munca, iar daca se debifeaza aceasta optiune vor fi afisate doar locurile de munca cu numarul 

total de salariati de pe fiecare.   

  

Daca se face dublu-clik pe un salariat in acest modul, apare un ecran cu detaliile personale ale 

acestuia, cu ultima configurare.  

Modificarea pontajelor sau tranzactiilor pentru un salariat se face astfel:  

- se alege mai intai tipul datelor care se vor modifica , pontaje sau tranzactii prin selectarea 

paginii corespunzatoare din partea dreapta;  

- se apasa pe butonul <Modificare> , se dezactiveaza butoanele <Stergere>, <Iesire>, 

<Avansuri>, <Calcul salariu> si <Componente> , butonul de adaugare se transforma in 

<Salvare> iar cel de modificare in <Renuntare> si se permite efectuarea modificarilor dorite in 

lista selectata (pontaje sau tranzactii). Daca se doreste salvarea modificarilor efectuate se apasa 
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pe butonul <Salvare> si sumele introduse sunt salvate in baza de date pentru salariatul selectat, 

iar daca nu se doreste salvarea datelor, se apasa pe butonul <Renuntare> si sumele revin la 

valorile anterioare modificarii.  

 Stergerea din listele de pontaje sau tranzactii a unor inregistrari  se face astfel:  

- se alege mai intai tipul datelor care se vor sterge , pontaje sau tranzactii prin selectarea paginii 

corespunzatoare din partea dreapta;  

- se selecteaza din lista dorita (pontaje sau tranzactii) acea inregistrare pe care dorim sa o 

stergem;   

- se apasa pe butonul <Stergere> , va aparea un mesaj prin carea se va confirma stergerea 

inregistrarii respective (pentru a se evita apasarea accidentala a butonului <Stergere>) si apoi 

daca ati confirmat stergerea, inregistrarea va fi stersa din lista selectata.   

IMPORTANT: pentru initializarea listei de pontaje si tranzactii din istoric, daca se doreste 

adaugarea unor componente noi sau modificarea valorilor celor existente in liste, trebuie sa se 

specifice ce fel de normator (numar de ore lucratoare pe zi) avea salariatul in perioada respectiva 

si tipul de norma de lucru (intreaga sau la jumatate), pentru ca la calcularea bazei de calcul 

pentru acele concedii medicale care necesita istoric de date sa se poata evidentia corect sumele in 

functie de orele reale lucrate de salariat in acea perioada (tariful orar, zilnic sau lunar, dupa caz).  
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I.4 Perioade intreruperi vechime   

 Aici se pot adauga, modifica sau sterge perioade de intrerupere vechime in munca pentru un 

salariat.  

Prin perioade de intrerupere vechime in munca ale unui salariat se inteleg acele perioade de timp 

in care salariatul nu a lucrat din diverse motive (somaj, concedii fara plata, intrerupere temporara 

a activitatii). Aceste perioade de intrerupere trebuie sa fie ulterioare datei primei angajari 

(specificata in fisa personala) si nu trebuie sa se suprapuna cu alte perioade de intrerupere 

vechime introduse sau cu o perioada in care salariatul a activat in cadrul societatii si are date in 

programul de salarizare.  

 Pentru a se vizualiza perioadele de intrerupere vehime in munca trebuie parcursi urmatorii 

pasi:  

- Se selecteaza o lista de salariati alegandu-se criteriile de cautare dorite (standard sau extinse), 

prezente in partea de sus a ecranului si apoi se apasa pe butonul <Cautare> sau tasta functionala 

<F8>. Daca exista salariati care sa corespunda criteriilor selectate, acestia vor fi afisati in lista 
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din partea stanga, ordonati dupa marca. Automat cursorul se pozitioneaza pe primul salariat din 

lista si in lista din partea dreapata a ecranului vor fi afisate perioadele de intrerupere vechime 

introduse pana in acel moment.  

- Daca se doreste vizualizarea perioadelor de intrerupere vechime in munca pentru un anumit 

salariat, se va face cautarea acestuia in lista curenta de lucru (din stanga ecranului), daca acesta 

exista in acea lista, fie prin deplasarea cursorului in lista, fie prin utilizarea criteriilor de cautare 

rapida aflate in partea de jos a listei (marca, nume, prenume). Daca salariatul respectiv exista in 

acea lista el va fi afisat si in acelasi timp, in lista din partea dreapta vor fi afisate perioadele de 

intrerupere vechime introduse pana in acel moment. Daca salariatul cautat nu exista in lista 

curenta de lucru, el poate fi cautat prin utilizarea criteriilor de cautare generale din partea de sus 

a ecranului.  

I.4.1 Adaugarea unei perioade de intrerupere vechime in munca pentru un 

salariat  

- din lista din partea stanga a ecranului, se selecteaza salariatul pentru care dorim sa introducem 

perioade de intreruperi vechime in munca;  

- se apasa pe butonul <Modificare>, se deschide fereastra de editare a peerioadei de intrerupere 

vechimea si este permisa modificarea perioadelor deja introduse in lista;  

- daca se doreste salvarea perioadeleor de intrerupere vechime in munca introduse se apasa pe 

butonul <Salvare> si datele introduse sunt salvate in baza de date, pentru salariatul respectiv, iar 

daca nu se doreste salvarea datelor nou introduse sau modificarile efectuate asupra celor 

existente, se apasa pe butonul <Renuntare> si toate perioadele nou introduse vor fi sterse, iar 

modificarile efectuate asupra celor existente vor fi anulate, datele revenind la valorile de 

dinaintea modificarilor   
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- se selecteaza din lista inregistrarea introdusa anterior si se introduc datele de inceput si de 

sfarsit ale perioadei de intrerupere vechime, tipul perioadei (la norma intreaga sau jumatate de 

norma) precum si explicatia acelei interuperi (motivul incetarii activitatii), urmand ca programul 

sa calculeze automat numarul de zile calendaristice ale perioadei respective, pe baza celor doua 

date calendaristice introduse anterior.  

IMPORTANT:  

  Nu pot fi modificate sau sterse perioadele de intrerupere a vechimii introduse automat din alte 

module ale programului (cazul de fata: concedii fara plata).   

Se pot adauga mai multe perioade de intrerupere vechime in munca, succesiv prin repetarea 

ultimilor 2 pasi specificati anterior, salvarea acestora in baza de date facandu-se simultan pentru 

toate perioadele introduse la un moment dat.  

- daca se doreste salvarea perioadeleor de intrerupere vechime in munca introduse se apasa pe 

butonul <Salvare> si datele introduse sunt salvate in baza de date, pentru salariatul respectiv, iar 

daca nu se doreste salvarea datelor nou introduse sau modificarile efectuate asupra celor 

existente, se apasa pe butonul <Renuntare> si toate perioadele nou introduse vor fi sterse, iar 
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modificarile efectuate asupra celor existente vor fi anulate, datele revenind la valorile de 

dinaintea modificarilor.  

I.4.2 Modificarea unei perioade de intrerupere vechime in munca pentru un 

salariat  

- se selecteaza salariatul pentru care dorim sa modificam perioade de intreruperi vechime in 

munca, din lista din partea stanga a ecranului;  

- se apasa pe butonul <Modificare>, se deschide fereastra de editare a perioadei de intrerupere 

vechimea si este permisa modificarea perioadelor deja introduse in lista;  

- daca se doreste salvarea modificarilor efectuate, se apasa pe butonul <Salvare> si datele sunt 

salvate in baza de date, pentru salariatul respectiv, iar daca nu se doreste salvarea modificarile 

efectuate, se apasa pe butonul <Renuntare> si datele vor reveni la valorile de dinaintea 

modificarilor.  

           IMPORTANT: Nu pot fi modificate perioadele de intrerupere a vechimii introduse 

automat din alte module ale programului (cazul de fata:  concedii fara plata).  Se pot modifica 

mai multe perioade de intrerupere vechime in munca, succesiv prin repetarea ultimilor 2 pasi 

specificati anterior, salvarea modificarilor efectuate, in baza de date facandu-se simultan pentru 

toate perioadele modificate la un moment dat.  

- daca se doreste salvarea modificarilor efectuate, se apasa pe butonul <Salvare> si datele sunt 

salvate in baza de date, pentru salariatul respectiv, iar daca nu se doreste salvarea modificarile 

efectuate, se apasa pe butonul <Renuntare> si datele vor reveni la valorile de dinaintea 

modificarilor.  

I.4.3 Stergerea unei perioade de intrerupere vechime in munca pentru un 

salariat  

- se selecteaza salariatul pentru care dorim sa stergem perioade de intreruperi vechime in munca, 

din lista din partea stanga a ecranului;  

- se selecteaza din lista inregistrarea pe care dorim sa o stergem;  

- se apasa pe butonul <Stergere> si apare un mesaj prin care se cere confirmarea stergerii, pentru 

a evita stergerea accidentala a unei perioade de intrerupere vechime in munca deja introduse.  
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 IMPORTANT: Nu pot fi sterse perioadele de intrerupere a vechimii introduse automat din alte 

module ale programului (cazul de fata: concedii fara plata).   

Se pot sterge mai multe perioade de intrerupere vechime in munca, succesiv prin repetarea 

ultimilor 2 pasi specificati anterior, salvarea modificarilor efectuate, in baza de date facandu-se 

simultan pentru toate perioadele modificate la un moment dat.  

I.5 Personal inactiv  

In <Lista salariatilor inactivi in perioada curenta de lucru> apar salariatii care au fost inactivati in 

perioadele anterioare de lucru.  

Exemplu: Perioada curenta de lucru este august 2004. Un salariat care a plecat in iulie 2004 va 

aparea in lista. Un salariat care a plecat la 15 august 2004 (perioada curenta de lucru) nu va 

aparea in aceasta lista - el va aparea aici dupa inchiderea lunii august 2004  (deci in septembrie 

2004).  

  

Pentru a vedea detalii despre un salariat inactiv din aceasta lista se apasa pe butonul <Detalii>. In 

acel moment se va deschide fisa lui cu ultima  configurare.   
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Un salariat inactiv poate fi activat prin apasarea butonului <Activare> din ecranul anterior. 

Pentru completarea informatiilor obligatorii se va merge in fisa acestuia (poate exista situatia in 

care anumite informatii sa lipseasca din fisa salariatului inactiv, deoarece configuratia salarizarii 

din luna in care a fost inactivat poate sa fie diferita de cea din perioada curenta de lucru). 

Exemplu: Poate exista situatia in care locul de munca al salariatului care se doreste a fi activat nu 

mai exista in perioada curenta de lucru (ex: s-a modificat structura organizatorica) caz in care 

trebuie specificat un alt loc de munca luat din configuratia perioadei curente.  

  

  

  

 I.6  Fisa Fiscala  

Vizualizare   Generare   Modificare   Tiparire    Blocare/Deblocare   Fisiere anuale  
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Cu ajutorul acestui modul se pot genera, vizualiza, modifica si tipari fisele fiscale pentru toti 

salariatii care au fost in cadrul societatii pe parcursul unui an de lucru (selectabil).   

Acest modul se poate accesa din urmatoarele locatii :   

- din meniul principal: Personal \ Fisa fiscala, caz in care in lista salariatilor prezenta in acest 

modul vor fi afisati toti salariatii din anul selectat pentru vizualizarea fiselor fiscale;   

- din modulul <Management personal >, prin selectarea unui salariat din lista curenta de lucru 

si apoi apasarea pe butonul <Rapoarte> si din lista care se deschide se alege optiunea 

<Modificare fisa fiscala individuala>, caz in care in lista salariatilor va fi afisat doar salariatul 

selectat din modulul apelant;   

- din modulul <Detalii salariat >, prin selectarea unui salariat din lista curenta de lucru si apoi 

apasarea pe butonul <Detalii salariale> si din lista care se deschide se alege optiunea <Fisa 

fiscala>, caz in care in lista salariatilor va fi afisat doar salariatul selectat din modulul apelant.  

Utilizarea modulului de fise fiscale se realizeaza in cazul necesitatii intocmirii unor fise 

fiscal rectificative, acestea fiind inlocuite de declaratia 205. 

I.7 Rapoarte  

I.7.1 Liste personal  

 Cu ajutorul acestui modul se pot obtine liste cu salariatii care indeplinesc criteriile de filtrare 

specificate. Cautarile vor fi facute printre salariatii din perioada curenta de lucru (exceptie 

facand filtrele data intrarii si data plecarii, care cauta si in personal inactiv ) .  
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 Exista urmatoarele criterii de filtrare a salariatilor din baza de date: marca; nume; prenume; 

data nasterii; data angajarii; data plecarii; cnp; numar copii; post vacant; plata pe card; alte 

venituri; loc munca; grupa de functii; categoria de functii; functie salariat; functie secundara 

salariat; profesie salariat; specializare salariat; specializare secundara salariat ; competente 

salariat; competente secundara salariat; grade didactice; grupa de munca; tip normator ; tipul 

normei zilnice; tip salariat; tip secundar salariat; tip venit colaborator; tip contract de munca; tip 

durata contract; casa de asigurari de sanatate; banca unde salariatul are cont de card; tipul 

cardului bancar; grupa fonduri de plata al salariului; coduri DRG; sex; tip salarizare; grade 

invaliditate; nivelul de studii; tip concediu; grupe de varsta; grupe de vechime in munca; grupe 

de salariu; stare salariat; motiv incetare activitate; stare civila;   

stagiu militar; tip set componente salariale; specializare secundara; competente; competente 

secundare; grade didactice; tip grile salarizare; grupare centre de cost; centre de cost.   
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Se pot face combinari ale criteriilor de filtrare.   

De asemenea se pot configura criteriile de ordonare a salariatilor prin apasare butonului  

Configurare ordonare. Raportul pentru imprimanta are ca prim criteriu de ordonare locul de 

munca, in cadrul caruia se vor ordona salariatii in functie de calelalte criterii de ordonare 

dorite:  

  

 

Sagetile de pe marginea dreapta au rolul de a stabili prioritatea criteriilor de ordonare setate pe 

<DA>.  

  

  

Pentru vizualizarea si tiparirea listei de salariati conform criteriilor si filtrelor dorite se apasa 

butonul <Tiparire>. Daca nu exista nici un salariat conform criteriilor de filtrare dorite se va 

afisa un mesaj de avertizare.   
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 Daca se bifeaza check-box-ul "Afisare lista salariati in ecran" afisarea datelor va fi in modul 

urmator:  

  

Pentru a sterge toate filtrele facute se poate apasa pe butonul <Stergere filtre>.  

I.7.2 Personal pensionabil  

 De aici se pot genera situatii referitoare la personalul pensionabil fiind folosit un singur criteriu 

in vederea stabilirii daca o persoana se poate pensiona sau nu: varsta. Nu se iau in considerare 

alte criterii cum ar fi: perioadele lucrate in conditii speciale sau deosebite, perioadele lucrate la 

jumatate de norma sau perioadele de intrerupere (concedii fara plata, absente nemotivate).  
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   Modul de lucru  

- se introduce perioada la care se doreste situatia (implicit este perioada curenta de lucru), data de 

referinta pentru calcularea varstei unui salariat devenind ultima zi din perioada specificata; - se 

alege din lista <Sex> categoria de salariati (barbati, femei) pentru care se doreste raportul; - 

daca se bifeaza optiunea <Tot personalul> in raport vor apare toti salariatii cu varsta lor si cu 

diferenta fata de varsta de pensionare (daca un salariat nu a trecut de varsta de pensionare la 

rubrica <Diferenta> va aparea o valoare negativa);  

- se completeaza varstele de pensionare pentru barbati si femei ca valori de referinta in stabilirea 

faptului daca o persoana se poate pensiona sau nu;  

- se apasa <Tiparire>;  

   Exemplu:  
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I.7.3 Personal cu contract de munca expirat   

De aici se pot genera situatii referitoare la personalul al carui contract de munca expira in 

perioada pentru care se doreste generarea acestui tip de raport (formatul necesar este de forma 

ll/aaaa. Uneori in raport pot aparea persoane al carui contract expira in perioada urmatoare lunii 

introduse, fapt ce se datoreaza modului de calcul al duratei scurse din momentul incetarii 

contractului, pana la data expirarii.   
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 Modul de lucru  

- se introduce perioada la care se doreste situatia, daca se iese apasand butonul <Cancel>, se 

considera ca se doreste afisarea raportului pentru perioada oficiala de lucru..  

- se apasa <OK> si raportul va fi tiparit pe ecran;  

Exemplu: 
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I.7.4 Situatie CNP-uri eronate personal  

  Acesta este un raport pentru vizualizarea situatiilor in care exista probleme la corectitudinea 

CNP-urilor si a datelor de nastere ale salariatilor.   

Verificarea CNP-ului se face in functie si de data nasterii si sexul salariatului, introduse in fisa.  

Exemplu de raportare in care s-au gasit probleme:  
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I.7.5 Situatie CNP-uri eronate parteneri  

 Acesta este un raport pentru vizualizarea situatiilor in care exista probleme la corectitudinea 

CNP-urilor si a datelor de nastere ale partenerilor salariatilor.  

Verificarea CNP-ului se face in functie si de data nasterii si sexul persoanelor introduse in fisa 

pentru partener.  

Exemplu de raportare in care s-au gasit probleme:  
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I.7.6 Varsta referinta copii  

 De aici se pot genera situatii referitoare la copii care au ajuns la varsta de referinta specificata de 

utilizator, in casuta corespunzatoare.   

   

Modul de lucru  

- dupa ce se  completeaza varsta de referinta si se apasa butonul <ok> sau tasta <Enter>, 

apare o fereastra de dialog;  
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- daca se doreste afisarea copiilor care ajung la varsta de referinta in perioada curenta de 

lucru, se apasa <YES>;  

- daca se doreste afisarea tuturor copiilor se apasa <NO>;  

-pentru renuntare <Cancel>  

  

  

  

I.8 Taste functionale  

<F2> - Adaugare pontaje/tranzactii / Salvare modificari  

<F3> - Modificare pontaje/tranzactii / Renuntare la modificari  

<F4> - Stergere pontaje/tranzactii  

<F5> - Informatii tranzactie - doar daca focusul este intr-unul din tabelele pontaje sau tranzactii  

<F7> - Deschidere lista locurilor de munca - doar daca focusul este in antetul ecranului  

<F8> - Cautare salariati conform filtrelor configurate - doar daca focusul este in antetul ecranului  

  

II. SALARIZARE - PONTAJE SI TRANZACTII  

Cu ajutorul acestui modul se realizeaza :   
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- vizualizarea pontajelelor si tranzactiilor (sumele in lei) ale fiecarui salariat in parte; - 

vizualizarea tarifelor si indicilor calculati pentru fiecare componenta care utilizeaza un tarif 

si/sau un indice in formula sa;   

- modificarea manuala a valorilor calculate pentru pontaje si tranzactii, pentru componentele 

salariale care permit aceasta operatiune;   

- lansarea in executie a unui calcul de salariu pentru un grup de salariati sau pentru un singur 

salariat cu posibilitatea crearii unui fisier log;   

- tiparirea de state de plata, state de avans, centralizatoare de state de plata, fluturasi de plata prin 

apelarea modulului de <Rapoarte generale>, modul in care se configureaza si se tiparesc aceste 

rapoarte.   

Pentru a se vizualiza pontajele si tranzactiile, pentru inceput trebuie selectata o lista de 

salariati alegandu-se criteriile de cautare dorite (standard sau extinse) prezente in partea de 

sus a ecranului urmate de apasarea butonul <Cautare>sau tasta functionala <F8>. Daca exista 

salariati care sa corespunda criteriilor selectate, acestia vor fi afisati in lista din partea 

stanga,ordonati dupa marca. Automat cursorul se pozitioneaza pe primul salariat din lista si in 

partea dreapata a ecranului vor fi afisate pontajele si tranzactiile acestuia in doua pagini 

separate.   

Daca se doreste vizualizarea datelor pentru un anumit salariat se va face cautarea acestuia in lista 

curenta de lucru (din stanga ecranului), daca acesta exista in acea lista, prin deplasarea cursorului 

in lista fie prin utilizarea criteriilor de cautare rapida aflate in partea de jos a listei(marca, nume, 

prenume). Daca salariatul respectiv exista in acea lista el va fi afisat odata cu unele informatii 

din fisa si in acelasi timp in listele din partea dreapta vor fi afisate pontajele si tranzactiile 

lui.Daca salariatul cautat nu exista in lista curenta de lucru el poate fi cautat prin utilizarea 

criteriilor de cautare generale din partea de sus a ecranului.   

In cele 2 liste din partea dreapta a ecranului, in care se vizualizeaza pontajele si tranzactiile, se 

pot ordona componentele salariale dupa cod sau nume prin efectuarea unui click pe antetul 

coloanelor respective.   
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. 

  

IMPORTANT: Pentru a vizualiza detaliile unui salariat, din partea stanga a ecranului, se 

poate apasa tasta functionala <F6> caz in care va aparea un ecran nou cu informatii extrase 

din configurare personal:  
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II.1 Operatiuni ce pot fi efectuate din acest modul:  

II.1.1 Adaugare componente salariale  

Adaugarea in listele de pontaje sau tranzactii a unor componente salariale care sunt atasate unui 

salariat, dar nu sunt prezente in aceste liste se face astfel:  

- se alege mai intai tipul datelor care se vor modifica, pontaje sau tranzactii prin selectarea 

paginii corespunzatoare din partea dreapta;  

- se apasa pe butonul <Adaugare> sau tasta functionala <F2> si se va deschide un ecran care 

contine o lista cu toate componentele salariale atasate salariatului si care nu sunt prezente in lista 

de pontaje sau tranzactii din luna respectiva (nu sunt calculate).   

Daca se doreste adaugarea unei componente din acea lista, se selecteaza componentea dorita si 

apoi se apasa pe butonul <Adaugare componenta selectata>, ecranul respectiv se inchide, se 
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revine la ecranul anterior si componenta selectata va apare in lista corespunzatoare (pontaje sau 

tranzactii) si va avea valoarea 0, iar daca nu se doreste adaugarea nici unei componente, se apasa 

pe butonul <Iesire> si se revine in ecranul anterior.   

II.1.2 Modificare pontajelor sau tranzactiilor pentru un salariat  

- se alege mai intai tipul datelor care se vor modifica , pontaje sau tranzactii prin selectarea 

paginii corespunzatoare din partea dreapta;   

- se apasa pe butonul <Modificare> sau tasta functionala <F3> si se permite efectuarea 

modificarilor dorite in lista selectata (pontaje sau tranzactii).   

Daca se doreste salvarea modificarilor efectuate se apasa pe butonul <Salvare> sau tasta 

functionala <F2> si sumele introduse sunt salvate in baza de date iar daca nu se doreste salvarea 

datelor se apasa pe butonul <Renuntare> sau tasta functionala <F3> si sumele revin la valorile 

anterioare modificarii.   

Dupa salvarea datelor, daca este selectata optiunea “Calcul automat salariu” (checkbox-ul din 

partea dreapta-jos) , se lanseaza in executie automat procedura de calcul salariu, luandu-se in 

calcul si valorile modificate manual iar rezultatele sunt afisate in lista de tranzactii.   

IMPORTANT: In lista de pontaje sau tranzactii nu se pot modifica valorile acelor componente 

salariale care in configurarea generala a componentelor salariale au fost stabilite ca fiind 

nemodificabile (adica valoare rezultata in urma calcului automat de salarii nu poate fi modificata 

manual)  

II.1.3 Stergerea din listele de pontaje sau tranzactii a unor inregistrari  

- se alege mai intai tipul datelor care se vor sterge, pontaje sau tranzactii prin selectarea paginii 

corespunzatoare din partea dreapta;   

- se selecteaza din lista dorita (pontaje sau tranzactii) acea inregistrare pe care dorim sa o 

stergem;   

- se apasa pe butonul <Stergere> sau tasta functionala <F4>, va apare un mesaj prin carea se va 

cere confirmarea stergerii inregistrarii respective (pentru a se evita apasarea accidentala a 
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butonului <Stergere> sau tastei functionale <F4> si apoi, daca ati confirmat stergerea 

inregistrarea va fi stersa din lista selectata.   

IMPORTANT: Din lista de pontaje sau tranzactii nu se pot sterge acele componente salariale 

care in configurarea generala a componentelor salariale au fost stabilite ca fiind standard (adica 

componenta respectiva odata adaugata unui salariat nu mai poate fi stearsa de la acesta deoarece 

este considerata ca facand parte din setul minim necesar pentru a se putea efectua calculul de 

salarii)  

II.1.4 Adaugare/modificare/stergere avansuri   

-se apasa butonul <Detalii salariale> si se alege optiunea <Avansuri/retineri> si se deschide un 

ecran in care se pot introduce diverse sume cu rol de avansuri, prime sau retineri valabile pentru 

lunile urmatoare lunii curente de lucru, care vor fi luate in calcul pentru salariatul selectat in luna 

respectiva (daca aceste sume sunt directionate catre componente salariale care se calculeaza 

dupa o anumita formula, suma introdusa in avansuri se va adauga la suma rezultata in urma 

calculului de salarii pentru componenta respectiva). Pentru detalii suplimentare vezi modulul 

<Avansuri salariati>  

  

II.1.5 Adaugare/modificare/stergere/vizualizare concedii  

-se apasa butonul <Detalii salariale> si se alege optiunea <Concedii salariat> si se deschide un 

ecran in care se pot vizualiza si actualiza concediile salariatului selectat. Pentru detalii 

suplimentare vezi modulul < Concedii >.  
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II.1.6 Adaugare/modificare/stergere componente salariale   

se apasa butonul <Detalii salariale> si se alege optiunea <Componente salariat> si se deschide 

un ecran in care se pot atasa componente salariale la salariatul selectat, se poate modifica suma 

fixa, indicele sau tariful in lei pentru cele existente (daca acestea sunt configurate ca fiind 

modificabile)  sau se pot sterge componente salariale atasate, daca acestea nu sunt componente 

standard. Pentru detalii vezi modulul <Componente salariale atasate salariatului>  

II.1.7 Adaugare/modificare/stergere tarife salariale pentru un salariat:   

se apasa butonul <Detalii salariale> si se alege optiunea <Tarife salariat> si se deschide un ecran 

in care se pot atasa tarife salariale la salariatul selectat, se poate modifica suma fixa pentru cele 

existente (daca acestea sunt configurate ca fiind modificabile)  sau se pot sterge componente 

salariale atasate, daca acestea nu sunt componente standard. Pentru detalii vezi modulul <Tarife 

salariale atasate salariatului>  

II.2 Calcul pontaje:   

se apasa pe butonul <Calcul pontaje> si daca lista curenta de lucru are mai mult de 1 salariat, se 

deschide un ecran in care se poate selecta pentru cine se efectueaza calcul de pontaje: pentru 

salariatul selectat din lista curenta de lucru sau pentru toti salariatii din lista. Daca in lista curenta 

de lucru este doar un singur salariat, se lanseaza in executie calculul pontajelor pentru acel 
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salariat (acele componente de tip pontaj care sunt calculabile si au formula de calcul). Pentru 

detalii vezi modulul <Metodologie calcul pontaje>.  

II.3 Calcul salarii:  

se apasa pe butonul <Calcul salarii> si daca lista curenta de lucru are mai mult de un salariat, se 

deschide un ecran in care se poate selecta pentru cine se efectueaza calcul de salarii: pentru 

salariatul selectat din lista curenta de lucru sau pentru toti salariatii din lista. Daca in lista curenta 

de lucru este doar un singur salariat, se lanseaza in executie calculul de salarii pentru acel 

salariat. Pentru detalii vezi modulul <Metodologie calcul salarii>  

IMPORTANT:   

 pentru ca rezultatele calcului de salarii sa fie corecte este necesar sa se introduca mai intai  

toate concediile din perioada curenta de lucru (de odihna, medicale si fara plata) si dupa aceea sa 

se lanseze in executie calculul de salarii, astfel incat in acest calcul sa fie incluse si sumele 

rezultate din modulul de concedii, sume care sunt dirijate catre anumite componente salariale, 

conform configurarii fiecarui concediu in parte (vezi modulele <Concedii> si <Configurare 

concedii>)  

 daca exista salariati pentru care se efectueaza si calcul de salariu net-brut si care in fisa de date  

personale nu au specificat salariu net in lei sau salariu net in deviza, trebuie sa specifice manual 

pentru fiecare in parte salariul net realizat (de la care porneste calculul net-brut), prin 

introducerea valorilor corespunzatoare in componenta salariala cu semnificatia “Salariu net 

realizat”  . Daca nu exista aceste date, pentru salariatii respectivi se va efectua numai calculul 

normal de salarii brut-net .  

Dupa efectuarea calculelor de pontaje sau salarii, listele din partea dreapta a ecranului se 

actualizeaza automat cu noile valori ale componentelor rezultate in urma calculelor, pentru 

fiecare salariat din lista curenta de lucru.   

10. Calcul automat salariu la salvarea modificarilor facute asupra valorilor componentelor 

din cele doua liste atata timp cat este bifata optiunea <Calcul automat salariu>.  



  

    

  

  

-64-  

  

  
  
  

11. Afisare componente ascunse permite (daca este bifata) aparitia in cele doua liste si a 

componentelor care sunt marcate ca <invizibile>.  

12. Ascunde componente cu sume zero permite (daca este bifata) ascunderea 

componentelor care au valorea zero.   

13. Tiparirea statelor de avans, statelor de plata, fluturasilor de plata si a 

centralizatoarelor de state de plata.   

Vizualizarea si tiparirea acestor rapoarte se face prin apasarea butonului <Rapoarte>, care 

deschide modulul Rapoarte generale, modul in care se pot configura rapoartele enumerate mai 

sus utilizandu-se diverse criterii de filtrare salariati (vezi documentul Filtre rapoarte) si diverse 

configuratii de coloane si subtotaluri in functie de necesitati.   

Aceste rapoarte se construiesc pe baza unor rapoarte tip sablon si sunt disponibile urmatoarele 

sabloane:   

- stat plata avans 3 coloane format A4 – portret   

- stat plata 12 coloane A4 - landscape   

- stat plata 24 coloane A4 - landscape   

- stat plata 64 coloane USFanfold - portret (tractor)   

- stat plata 128 coloane USFanfold - portret (tractor)   

- fluturasi 32 coloane format fix A4 - portret (6/pagina)   

- fluturasi 64 coloane format fix A4 - portret (4/pagina)   

- fluturasi 64 coloane format variabil A4 - portret   

- anexa 16 coloane   

Toate rapoartele tip stat de plata au o anexa ce contine pana la 16 coloane cu sume totalizatoare 

(conform configurarilor facute in acelasi modul <Rapoarte generale>).  

  

II.4 Folosirea unei chei de verificare la introducerea sumelor pentru 

componente  

- daca s-a configurat o cheie de verificare pentru componenta pentru care se introduce o valoare 

atunci se verifica daca valoarea introdusa se afla in intervalul dat de cele doua limite ale cheii de 



  

  

  

  

  

  

  

-65-  

  

  

verificare. Evaluarea eventualelor formule prezente in cheia de verificare se face pe baza 

componentelor existente in lista;  

- la pontaje se face verificarea valorii introduse astfel incat aceasta sa nu depaseasca numarul de 

ore lucratoare din luna al salariatului conform normei si normatorului acestuia; daca valoarea 

introdusa este mai mare decat acel numar se da un mesaj de avertizare.  

IMPORTANT: Pentru a vizualiza configurarea unei componente din lista pontajelor sau a 

tranzactiilor, din partea dreapta a ecranului, se poate apasa tasta functionala <F5> caz in care va 

aparea un ecran nou cu informatii extrase din configurarea generala si cea de la nivel de salariat 

a componentei selectate:  

  

    Pentru revenire se apasa pe butonul <Iesire> sau se foloseste tasta <Esc>.  
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II.5 Taste functionale  

<F2> - Adaugare pontaje/tranzactii / Salvare modificari   

<F3> - Modificare pontaje/tranzactii / Renuntare la modificari   

<F4> - Stergere pontaje/tranzactii   

<F5> - Informatii tranzactie - doar daca focusul este intr-unul din tabelele pontaje sau tranzactii  

<F8> - Cautare salariati conform filtrelor configurate - doar daca focusul este in antetul 

ecranului  

  

II.6 Avansuri retineri (pentru luni urmatoare)  

Cu ajutorul acestui modul se pot introduce pentru un salariat diverse sume, cu rol de avansuri, 

prime, retineri pentru lunile urmatoare lunii curente de lucru (daca luna curenta de lucru nu este 

blocata).  

Acest modul este accesibil din modulul: <Detalii salariat> prin apasarea pe butonul <Detalii 

salariale> si selectarea optiunii <Avansuri si retineri>, <Concedii>, si din modulele <Pontaje si 

tranzactii > dupa ce se selecteaza un salariat si se apasa pe butonul <Avansuri>.   
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IMPORTANT: Sumele introduse in acest modul sunt valabile doar pentru lunile care urmeaza 

lunii curente de lucru si daca componentele salariale catre care sunt directionate aceste sume au 

formule de calcul si sunt calculabile, suma introdusa in acest modul se adauga la suma rezultata 

din calcul pentru componenta salariala respectiva.  

Adaugarea unui avans/retinere se face astfel:  

- se apasa pe butonul <Adaugare> si se activeaza toate casutele text necesare introducerii 

avansului respectiv;  

- se introduc toate datele necesare: numele care reprezinta semnificatia sumei respective 

(exemplu: “Avans concediu”), valoarea sumei, se selecteaza componenta salariala catre care se 

directioneaza aceasta suma si se specifica anul si luna pentru care va fi valabila. Automat se 

completeaza casutele text in care se specifica anul si luna introducerii sumei care reprezinta de 

fapt anul si luna curenta de lucru;  
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- daca se doreste salvarea datelor introduse se apasa pe butonul <Salvare> si suma introdusa va fi 

salvata in baza de date, pentru salariatul selectat si va fi preluata in calculul de salariu din anul 

si luna specificate, iar daca nu se doreste salvarea datelor introduse se apasa pe butonul 

<Renuntare> si se vor sterge toate datele introduse.  

Modificarea unui avans/retinere  se face astfel:  

- se selecteaza un avans din lista celor introduse pentru salariatul selectat;  

- se apasa pe butonul <Modificare> si se activeaza toate casutele text necesare modificarii 

avansului respectiv;  

- se modifica datele avansului;  

- daca se doreste salvarea modificarilor efectuate se apasa pe butonul <Salvare> si acestea vor fi 

salvate in baza de date, pentru salariatul selectat, iar daca nu se doreste salvarea modificarilor 

efectuate se apasa pe butonul <Renuntare> si se va reveni la datele de dinaintea modificarii.  

IMPORTANT: Nu se poate modifica decat un avans  introdus pe luna curenta de lucru.  

Stergerea unui avans/retinere  se face astfel:  

- se selecteaza un avans din lista celor introduse pentru salariatul selectat;  

- se apasa pe butonul <Stergere> si va aparea un mesaj prin care se cere confirmarea stergerii, 

pentru a se evita stergerea accidentala a unui avans;  

- daca a fost confirmata stergerea avansul selectat va fi sters din baza de date.   

IMPORTANT: Nu se poate sterge decat un avans introdus pe luna curenta de lucru.  

  

  

II.7 Editare rapida pontaje si tranzactii  

Cu ajutorul acestui modul se pot introduce rapid sume pentru o anumita componenta salariala 

(pontaj sau tranzactie) pentru luna curenta de lucru, pentru o lista de salariati selectata conform 

criteriilor de selectie dorite.  

Pentru a se vizualiza valoarea unei componente salariale, pentru inceput trebuie selectata 

componenta salariala care va fi vizualizata, din lista componentelor valabile prentru luna curenta 

de lucru, prezenta in partea de sus a ecranului, imediat dupa criteriile generale de cautare 
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salariati; apoi selectata o lista de salariati alegandu-se criteriile de cautare dorite prezente in 

partea de sus a ecranului si apoi se apasa pe butonul <Cautare> sau tasta functionala <F8>. Daca 

exista salariati care sa corespunda criteriilor selectate si care sa aiba atasata componenta salariala 

selectata acestia vor fi afisati in lista impreuna cu suma aferenta componentei salariale, ordonati 

dupa marca. Automat cursorul se pozitioneaza pe primul salariat din lista.         

Se calculeaza automat si este afisata suma valorilor componentelor din lista conform criteriilor 

de filtrare selectate.    

  

Modificarea sumelor pentru componenta selectata se face in modul urmator:  

- se apasa pe butonul <Modificare> (operatiune urmata de dezactivarea butonului <Iesire>, de 

aparitia unui nou buton <Renuntare>, de transformarea butonului <Modificare > in <Salvare>) si 

este permisa modificarea sumelor din ultima coloana din lista pentru fiecare salariat in parte;  

- daca se doreste salvarea modificarilor efectuate se apasa pe butonul <Salvare> si sumele 

introduse sunt salvate in baza de date pentru fiecare salariat in parte;  
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- daca nu se doreste salvarea datelor se apasa pe butonul <Renuntare> si sumele revin la valorile 

anterioare modificarii.  

IMPORTANT: Nu se pot modifica sumele pentru componenta selectata daca aceasta este 

configurata ca fiind nemodificabila (vezi modulul <Configurare componente>).   Verificare 

valori componente  

In cele doua casute <Valoare minima> si <Valoare maxima> se introduc valorile dupa care se 

doreste verificarea valorilor componentei. In lista vor aparea doar inregistrarile pentru care 

valoarea componentei se incadreaza intre valorile existente in cele doua casute. Acest lucru este 

util, de exemplu, pentru obtinerea listei persoanelor pentru care o componenta (ex: Rest de plata) 

ia valori negative        

II.8  Indexare salarii  

 Cu ajutorul acestui modul se poate realiza indexarea salariului de incadrare pentru un anumit 

grup de salariati.  

Selectarea grupului de salariati pentru care se acorda indexarea se face astfel:  

Se stabilesc criteriile de filtrare dupa care se va face cautarea salariatilor in baza de date. Pentru 

acest lucru sunt puse la dispozitie 20 criterii de filtrare (in partea de sus a ecranului);  

Dupa ce au fost stabilite criteriile de filtrare se apasa pe butonul <Cautare> si daca exista 

salariati care satisfac criteriile de filtrare specificate acestia vor fi afisati in lista curenta de lucru 

prezenta in ecran;  

Daca se doreste ca indexarea sa se aplice doar anumitor salariati din lista acestia vor fi selectati 

explicit, prin bifarea casutelor din prima coloana a listei;   
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Lista se poate ordona in functie de coloanele afisate prin efectuarea unui click pe antetul coloanei 

dorite.   

  

Indexarea salariului de incadrare se face astfel:  

Se introduce procentul de indexare acordat in casuta text corespunzatoare din ecran iar valoare 

introdusa trebuie sa se incadreze intre 0 si 100;  

Se specifica rotunjirea aplicata salariului de incadrare, dupa indexare, prin selectarea unui tip de 

rotunjire din lista prezenta in ecran, daca se doreste a se aplica un tip rotunjire;  
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Se apasa pe butonul <Calcul indexare> pentru a se lansa in executie procedura de indexare a 

salariului de incadrare. Pe parcursul derularii procedurii in partea de jos a ecranului va fi afisat 

un mesaj de atentionare.  

 IMPORTANT:  

Modulul de indexare salarii nu poate fi apelat decat in perioada oficiala de lucru;  

Indexarea se aplica primului salariu de incadrare din luna si dupa ce se indexeaza acest salariu se 

recalculeaza si salariul de baza in functie de componentele salariale atasate fiecarui salariat in 

parte, in perioada curenta de lucru;  

Dupa aplicarea indexarii lista de salariati va fi reafisata luandu-se in calcul  noua valoare a 

salariului de incadrare. In lista salariatilor, intr-una din coloane este afisat ultimul salariu de 

incadrare din perioada anterioara de lucru, in coloana urmatoare este afisat salariul de incadrare 

din perioada curenta de lucru, iar in ultima coloana este afisata diferenta dintre cele doua salarii 

exprimata in procente. Daca acel procent este pozitiv reprezinta chiar procentul de indexare 

aplicat salariului de incadrare in perioada curenta de lucru si, in acest caz, in prima coloana din 

lista marca salariatului va fi afisata cu culoarea rosie pentru a fi evidentiati salariatii carora li s-a 

aplicat o indexare.  

Se calculeaza automat si este afisata suma valorilor componentelor din lista conform criteriilor 

de filtrare selectate.    

  

II.9 Scenarii de calcul salariu  

In acest ecran pot fi efectuate simulari de calcul salariu pe baza unor scenarii de calcul 

predefinite de catre utilizator sau pe baza setului de componente salariale atasate unui salariat. 

Scenariile de calcul sunt seturi de componente salariale (tip pontaj sau generale) existente in 

configuratia perioadei curente de lucru pe baza carora se pot efectua calcule de salarii, calcule 

utile in cazul in care se doreste aflarea valorilor anumitor componente in functie de valorile 

specificate pentru alte componente.   

Exemplu: care este cuantumul taxelor si impozitelor unui salariat in functie de salariul brut 

specificat sau care este cuantumul salariului brut in functie de un salariu net specificat.   
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Pe baza unui scenariu de calcul definit se pot efectua 2 tipuri de calcule: brut-net si net-brut.   

   

IMPORTANT:  

- pentru calculul brut-net este necesar ca in setul de componente ale scenariului sa fie 

incluse acele componente pe baza carora se poate calcula salariul pornind de la prezenta 

normala si terminandu-se cu restul de plata, fara a fi necesara includerea de sporuri sau 

taxe suplimentare, dar daca se doreste evidentierea anumitor sume cu caracter special si 

acestea pot fi introduse in scenariul de calcul, dar pentru a fi evaluate este necesar ca si 

componentele respective sa fie direct corelate cu prezenta sau cu componente care se 

calculeaza pe baza acesteia.  
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- pentru calculul net-brut sunt necesare aceleasi componente ca la calculul brut-net si in 

plus trebuie sa existe componentele cu urmatoarele semnificatii: “Salariul net realizat”, 

“Salariul brut calculat”, “Total venituri realizate”, “Salariu net”.  

   

Adaugarea unui scenariu de calcul se face astfel:  

- se apasa butonul <Adaugare> care activeaza automat controalele necesare introducerii 

datelor scenariului;  

- se introduce numele scenaruilui de calcul si daca este necesar si eventuale comentarii  

(explicatii detaliate asupra scenariului de calcul);  

- pentru selectarea componentelor salariale care vor face parte din scenariul de calcul se 

apasa butonul <Configurare componente> si se va deschide un ecran secundar 

<Configurare componente salariale pentru un scenariu de calcul>, ecran in care este 

prezenta o lista cu toate componentele salariale de tip pontaj si tip general definite in 

perioada curenta de lucru. Se selecteaza din lista componentele care se vor face parte din 

noul scenariu de calcul prin adaugarea unei bife in checkbox-ul din prima coloana a listei;  

- daca se doreste salvarea componentelor selectate se apasa butonul <Salvare> si se revine 

in ecranul principal de la scenarii calcul, componentele selectate anterior fiind afisate in 

lista prezenta in acest ecran;  

    Exemplu configurare componente atasate unui scenariu de calcul:   
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- daca se doreste modificarea sumei fixe, indicelui sau tarifului in lei pentru anumite 

componente salariale din lista, acest lucru se poate face direct in lista componentelor 

urmand ca la salvarea datelor valorile respective sa fie scise in baza de date si la 

urmatoarea incarcare a scenariului de calcul sa fie utilizate in calculul de salariu;  

- pentru salvarea intregii configuratii a noului scenariu de calcul se apasa butonul 

<Salvare>, dupa care noul scenariu va fi adaugat in lista scenariilor existente.  

   

Modificarea unui scenariu de calcul se face astfel:  
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- se selecteaza din lista scenariilor definite scenariul care se doreste a fi modificat;  

- se apasa pe butonul <Modificare>;  

- se modifica datele principale ale scenariului (nume sau comentarii);  

- daca se doreste modificarea setului de componente salariale care fac parte din scenariu se 

procedeaza ca la adaugare, singura deosebire fiind aceea ca la afisarea listei cu 

componentele salariale, acele componente salariale care deja fac parte din scenariul de 

calcul aflat in modificare vor apare ca fiind selectate (bifa in checkbox-ul din prima 

coloana a listei);  

- daca se doreste salvarea modificarilor efectuate asupra componentelor salariale atasate se 

apasa butonul <Salvare> din ecranul respectiv, daca nu se apasa butonul <Renuntare> si 

setul de componente salariale ramane nemodificat;  

- daca se doreste salvarea tuturor modificarilor efectuate asupra scenariului de calcul se 

apasa butonul <Salvare>, daca nu se apasa butonul <Renuntare> si scenariul de calcul 

revine la configuratia anterioara.  

   

Stergerea unui scenariu de calcul se face astfel:  

- se selecteaza din lista scenariilor definite scenariul care se doreste a fi sters;  

- se apasa butonul <Stergere>;  

- se confirma stergerea prin apasare pe butonul <Yes> prezent in mesajul prin care se cere 

confirmarea stergerii, mesaj care apare pentru a preintampina stergerea accidentala a unui 

scenariu de calcul;  

- daca stergerea a fost efectuata cu succes, se selecteaza automat din lista primul scenariu 

de calcul si se afiseaza toate detaliile acestuia.  

   

Calcularea salariului cu ajutorul scenariilor de calcul se efectueaza astfel:  

- se selecteaza din lista scenariul de calcul care va fi utilizat;  

- se selecteaza tipul de calcul care va fi efectuat, din lista tipurilor de calcul prezenta in 

ecran (brut-net sau net-brut);  

- daca a fost selectat calcul brut-net trebuie sa se specifice salariul de incadrare si salariul 

de baza de la care porneste calculul, iar daca a fost selectat calcul net-brut trebuie sa se 
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specifice salariul net care va fi luat ca referinta pentru determinarea venitului brut 

calculat;  

- dupa introducerea datelor necesare se apasa pe butonul <Calcul salariu> care lanseaza in 

executie calculul de salariu;  

- dupa efectuarea calculelor valorile calculate ale componentelor vor fi afisate in lista; -         

dupa efectuarea calculelor si afisarea rezultatelor in lista, in functie de tipul de calcul 

selectat va fi evidentiata componenta care contine rezultatul final al calculului, astfel: 

daca avem calcul brut-net va fi evidentiata componenta cu semnificatia de “Salariu net” 

iar daca avem calcul net-brut va fi evidentiata componenta cu semnificatia de “Venit brut 

calculat”.   

   

IMPORTANT:  

- daca se efectueaza calcul brut-net salariul de baza introdus trebuie sa fie cel putin egal cu 

salariul de incadrare si ambele trebuie sa fie cu valoare pozitiva;  

- daca se efectueaza calcul net-brut salariul net trebuie sa aiba valoare pozitiva;  

- daca in setul de componente salariale atasate scenariului nu exista componenta care la 

sfarsitul calculului trebuie sa fie evidentiata (selectata), sau daca aceasta componenta nu 

este configurata nici la nivel general (in modulul <Configurare componente salariale>) 

atunci, dupa afisarea rezultatelor calculelor este afisat un mesaj de avertizare.  

   

Daca se doreste utilizarea altor valori pentru suma fixa, indice sau tarif  lei , se pot face 

modificarile dorite direct in lista componentelor afisate in lista, fara a se intra in mod editare si la 

urmatorul calcul de salariu vor fi utilizate aceste valori.   

   

Daca ecranul <Scenarii calcul> este apelat din ecranul <Detalii personal> prin selectarea optiunii 

de meniu “Scenarii de calcul salariu pe baza componentelor atasate salariatului curent”, atunci in 

lista de componente vor fi afisate componentele salariale ale salariatului curent si acestea vor fi 

utilizate in efectuarea simularilor de calcul salariu, fara ca datele calculate sa fie salvate in baza 

de date, in tranzactiile salariatului respectiv.  
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Daca in ecranul “Detalii personal” suntem in adaugare/editare date salariat, atunci in ecranul  

“Scenarii de calcul” va fi afisat in partea de jos un buton cu ajutorul caruia se poate salva salariul 

brut calculat (rezultat in urma unui calcul net-brut) in fisa salariatului, in rubrica “Salariu tarifar 

lei”, daca are valoare pozitiva.  

  

  

Modificarea sumelor pentru componenta selectata se face in modul urmator:  

- se apasa pe butonul <Modificare> (operatiune urmata de dezactivarea butonului <Iesire>, de 

aparitia unui nou buton <Renuntare>, de transformarea butonului <Modificare > in <Salvare>) si 

este permisa modificarea sumelor din ultima coloana din lista pentru fiecare salariat in parte;  

- daca se doreste salvarea modificarilor efectuate se apasa pe butonul <Salvare> si sumele 

introduse sunt salvate in baza de date pentru fiecare salariat in parte;  
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- daca nu se doreste salvarea datelor se apasa pe butonul <Renuntare> si sumele revin la valorile 

anterioare modificarii.  

IMPORTANT: Nu se pot modifica sumele pentru componenta selectata daca aceasta este 

configurata ca fiind nemodificabila (vezi modulul <Configurare componente>).    

Verificare valori componente  

In cele doua casute <Valoare minima> si <Valoare maxima> se introduc valorile dupa care se 

doreste verificarea valorilor componentei. In lista vor aparea doar inregistrarile pentru care 

valoarea componentei se incadreaza intre valorile existente in cele doua casute. Acest lucru este 

util, de exemplu, pentru obtinerea listei persoanelor pentru care o componenta (ex: Rest de plata) 

ia valori negative.  

II.10 Tranzactii lunare societate  

In acest ecran pot fi vizualizate tranzactiile societatii, adica sumele rezultate din calcul pentru 

componentele de tip societate. Tranzactiile societatii sunt similare cu cele ale unui salariat, cu 

diferenta ca in acest caz salariatul este chiar societatea.   

Daca <Lista componente societate> nu contine nimic chiar daca sunt definite comonente de tip 

societate, inseamna ca acestea nu au mai fost calculate. Pentru a calcula componentele de tip 

societate, se va apasa pe butonul <Calcul componente>. Se poate genera un fisier text log cu 

modul de evaluare a componentelor de tip societate daca se bifeaza optiunea <Creare log la 

evaluare componente> inaintea efectuarii calculelor. Daca se doreste tiparirea listei, se va apasa 

pe butonul <Tiparire>.   

Sumele rezultate din calculul componentelor de tip societate pot fi modificate prin apasarea 

butonului <Modificare>.   

Pentru stergerea unei tranzactii de societate se apasa pe butonul <Stergere>. Stergerea unei 

tranzactii nu implica stergerea componentei de tip societate. Se va sterge doar suma rezultata din 

calcul pentru respectiva componenta. La efectuarea unui nou calcul, tranzactiile sterse vor aparea 

din nou, deoarece componentele care stau la baza lor se vor recalcula (bineinteles daca sunt 

calculabile).  



  

    

  

  

-80-  

  

  
  
  

    

  

Metodologia de calcul componente de tip societate  

La evaluare intra doar componentele de tip societate active si calculabile.  

IMPORTANT: Inaintea calculului de componente de tip societate trebuie facut calculul de 

salarii pentru toti salariatii, deoarece unele componente de tip societate pot avea in formulele lor 

componente care sunt atasate tuturor salariatilor. Scopul pentru care exista componente de tip 

societate este acela de a avea niste sume cu caracter centralizator in functie de diferite criterii 

care pot fi folosite in obtinerea unor raportari.  

Ordinea de evaluare a componentelor este aceea in care au fost definite.  

Evaluarea unei componente presupune evaluarea formulelor prezente in definitia ei (daca exista) 

si a functiilor de calcul specificate (daca este specificata vreuna):  

a. se evalueaza formulele (daca sunt configurate), valorile obtinute fiind inmultite sau 

impartite coform configurarii facute;  
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b. se aplica functia: <Functia aplicata formulei> (daca s-a configurat) valorii obtinute mai 

sus;  

c. se evalueaza <Functia de calcul indice> (daca s-a configurat);  

d. se aplica <Functia indice> valorii specificate la <Indice> sau valorii rezultate de la 

evaluarea <Functia de calcul indice> (daca s-a configurat);  

e. se inmulteste valoarea rezultata la punctul b cu cea obtinuta la punctul d si cu valoarea 

configurata pentru <Tarif aplicat>;  

f. se aduna valoarea de la <Suma fixa> la cea obtinuta la punctul e;  

g. se aplica <Functie de calcul componenta> (daca s-a configurat) valorii de la punctul f;  

h. se aplica <Functie de calcul generala> (daca s-a configurat) valorii de la punctul g;  

i. se aplica <Rotunjire> (daca s-a configurat) valorii de la punctul h, obtinandu-se valoarea 

calculata pentru componenta.  

Dupa evaluarea tuturor componentelor care participa la calcul, se sterg toate tranzactiile de 

societate corespunzatoare componentelor de tip societate inactive.   

Daca toate componentele de societate s-au evaluat, se face scrierea in baza de date a sumelor 

rezultate din calcul si se actualizeaza <Lista componente societate>.  

IMPORTANT: Pentru a vizualiza configurarea unei componente din lista se poate apasa tasta 

functionala <F5> caz in care va aparea un ecran nou cu informatii extrase din configurarea 

componentei:  
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Pentru revenire se apasa pe butonul <Iesire> sau se foloseste tasta <Esc>.  

Prin apasarea butonului <Tiparire> va apare raportul pe ecran pentru vizualizare si tiparire :  
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II.11 Nota contabila  

 In acest modul se pot configura, genera si modifica notele contabile ale salarizarii. Acestea sunt 

utilizate pentru a emite la sfarsitul fiecarei luni cate note contabile sunt necesare cu toate 

inregistrarile contabile necesare inregistrarii in contabilitate a operatiunilor financiarcontabile 

aferente salarizarii. In cadrul acestor note contabile se pot adauga, modifica, sterge articole 

contabile. Un articol contabil este o intregistrare contabila care cuprinde 2 conturi contabile, 

suma tranzactionata intre ele, o scurta explicatie a operatiunii efectuate si eventual un centru de 

cost aferent + un articol bugetar (in cazul unitatilor bugetare).   

Ecranul principal al modulului:  
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Adaugarea unei  note contabile se face astfel:  

- Pentru o nota contabila noua se pot specifica urmatoarele date de identificare:   

- nume - numar extern (furnizat de departamentul contabilitate);   

- data generarii (se completeaza automat la generarea unei note contabile sau poate fi introdusa 

manual de catre utilizator);   

- comentarii   
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Adaugarea unui articol contabil se face astfel:  

- In acelasi ecran unde se introduc datele antetului notei contabile se pot configura si articolele 

contabile ale acesteia. Se apasa pe butonul <Adaugare>si se completeaza pentru fiecare articol 

contabil urmatoarele date:   

- se introduc toate datele necesare configurarii articolului contabil: cont debitor, cont creditor, 

starea (activ sau inactiv), articol bugetar(daca este cazul), centru de cost (daca este cazul), 

explicatia articolului contabil,numar de ordine in cadrul notei contabile (pentru ordonare la 

afisare si tiparire) rotunjirea aplicata sumei rezultate in urma generarii automate a notei 

contabile, formula de calcul a acestuia (este o formula compusa din componente salariale 

generale si poate fi editata/vizualizata prin intermediul unui alt ecran) si criteriile de filtrare, 

adica se poate configura ca un articol contabil sa cumuleze sumele componentelor salariale din 

formula introdusa, doar pentru acei salariati care satisfac anumite criterii de filtrare care se 
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configureaza separat si sunt 28 de criterii de filtrare care se pot configura prin intermediul unui 

alt ecran, comun pentru mai multe module   

-daca se doreste salvarea datelor introduse, se apasa pe butonul <Salvare>, articolul nou introdus 

va fi salvat in baza de date si va apare in lista articolelor definite in aceasta nota, iar daca nu se 

doreste salvarea datelor introduse, se apasa pe butonul <Renuntare> si datele introduse vor fi 

sterse, revenindu-se la articolul contabil selectat anterior (daca exista vreunul definit in lista).  - 

dupa ce au fost salvate toate articolele contabilese apasa butonul <Salvare> pentru a se salva 

nota contabila; daca nu se doreste salvarea notei contabile se pasa butonul <Iesire> si se revine 

in ecranul principal fara salvare.   

 Modificarea unei note contabile se face astfel:  

- se selecteaza din lista notelor contabile existente nota contabila care se doreste a fi modificata   

- se apasa butonul <Modificare> si se va deschide ecranul cu detalii nota contabila  Modificarea 

unui articol contabil deja introdus se face astfel:  

- se selecteaza din lista articolelor contabile deja definite articolul care se doreste a fi modificat;  

- se apasa pe butonul <Modificare>, lista articolelor contabile definite devine inactiva si se 

activeaza toate casutele text si listele necesare modificarii articolului contabil;   

- se efectueaza modificarile dorite asupra articolului contabil selectat; - daca se doreste salvarea 

modificarilor efectuate, se apasa pe butonul <Salvare> si modificarile vor fi salvate in baza de 

date, iar daca nu se doreste salvarea modificarilor efectuate, se apasa pe butonul <Renuntare> 

si configuratia articolului contabil modificat va reveni la valorile anterioare modificarilor.   

 Stergerea unei note contabile se face astfel:  

- se selecteaza din lista notelor contabile existente nota contabila care se doreste a fi stearsa   

- se apasa butonul <Stergere>   

Stergerea unui articol contabil se face astfel:  

- se selecteaza din lista articolelor contabile deja definite articolul care se doreste a fi sters;  - se 

apasa pe butonul <Stergere> si apare un mesaj prin care se cere confirmarea stergerii, pentru a 

se evita stergerea accidentala a unui articol contabil;   

- daca a fost confirmata stergerea, articolul va fi sters din configuratia lunii curente de lucru si nu 

va mai aparea in lista articolelor contabile definite.   

Criterii de filtrare pentru articole contabile  
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Configurarea criteriilor de filtrare pentru un articol contabil se face astfel:  

- avand un articol contabil in editare se apasa pe butonul <Modificare filtre> si se deschide un 

ecran in care este prezenta lista celor 28 de criterii de filtrare disponibile;   
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- din lista celor 28 filtre disponibile se selecteaza filtrul care se doreste a fi configurat;  

- se apasa pe butonul <Editare filtru>;   

- in ecranul de configurare a filtrului respectiv se selecteaza acele optiuni care vor face parte din 

criteriul de filtrare, prin bifarea casutei din prima coloana a listei cu optiunile diponibile pentru 

criteriul de filtrare selectat. Daca criteriul de filtrare selectat este de tip lista de grupe valorice, 

atunci in lista din ecranul de configurare a filtrului se completeaza intervalele valorice dorite 

pentru acel filtru (maxim 20 intervale valorice);   

- daca se doreste salvarea optiunilor selectate se apasa pe butonul <Salvare> din ecranul de 

configurare a filtrelor si se revine in ecranul principal al modulului;   

Exemplu de lista criterii de filtrare pentru fondurile de plata salarii:   
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Exemplu de lista criterii de filtrare pentru locurile de munca:      

 

 

Exemplu de filtru dupa grupe de varsta:   
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IMPORTANT   

Daca in ecranul de configurare a filtrelor se doreste stergerea tuturor optiunilor selectate sau a 

tuturor grupelor valorice definite, se apasa pe butonul <Stergere filtre> sau <Stergere grupe>, 

dupa caz si tot criteriul de filtrare respectiv va fi resetat adica nu mai este selectata nici o optiune 

din lista sau nu mai exista nici o grupa de valori in lista;  

Dupa ce se revine din ecranul de configurare a criteriilor de filtrare daca pentru filtrul respectiv 

au fost selectate anumite optiuni (nu toate) sau a fost introdusa cel putin o grupa de valori, atunci 

in lista criteriilor de filtrare disponibile, din ecranul principal, criteriul respectiv va fi colorat in 

rosu (prima coloana), va fi bifat si in ultima coloana va scrie "utilizat";  

Daca in ecranul de configurare a filtrelor au fost selectate toate optiunile disponibile sau nu a fost 

selectata nici o optiune, atunci inseamna ca respectivul criteriu nu este configurat, atunci in lista 

criteriilor de filtrare disponibile, din ecranul principal, criteriul respectiv va fi colorat in negru  
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(prima coloana), va fi debifat si in ultima coloana va scrie "neutilizat"  

Daca se doreste stergerea tuturor criteriilor de filtrare configurate pentru un centralizator de date, 

se apasa pe butonul <Stergere filtre> din ecranul principal al modulului si toate criteriile de 

filtrare vor fi anulate si in lista vor apare toate colorate in negru, debifate si in ultima coloana va 

scrie "neutilizat".  

Generarea sumelor pentru articolele contabile definite se face astfel:  

La apasarea butonului <Operatiuni> se va deschide o lista de optiuni din care se va alege 

optiunea <Generare nota contabila>. La alegerea optiunii <Toate notele contabile> se vor genera 

sumele pentru toate notele contabile definite, iar la alegerea optiunii <Nota contabila selectata> 

se vor genera sumele doar pentru nota contabila selectata.   

  

In urma selectarii acestei optiuni se calculeaza sumele articolelor contabile (conform formulelor 

de calcul si a filtrelor specificate); rezultatele calculelor fiind afisate in lista in coloana <Suma>. 

IMPORTANT:     Daca sumele rezultate in urma generarii notei contabile au fost modificate 

manual, in cazul in care se genereaza din nou nota contabila, sumele introduse manual vor fi 

inlocuite cu noile sume rezultate in urma calcului automat al notei contabile.  

Modificarea sumelor rezultate in urma calculelor se face astfel:  

- se selcteaza nota contabila ale carei sume trebuie modificate   

- se apasa pe butonul <Modificare> si se va deschide ecranul cu detalii nota contabila   

- se efectueaza modificarile dorite in articolele notei contabile;   

- daca se doreste salvarea modificarilor efectuate, se apasa pe butonul <Salvare> si sumele 

introduse vor fi salvate in baza de date, iar daca nu se doreste salvarea modificarilor efectuate, 

se apasa pe butonul <Iesire> si sumele articolelor contabile revin la valorile anterioare.   

Tiparirea notei contabile se face astfel:  

- se selecteaza nota contabila care se doreste a fi tiparita   



  

    

  

  

-92-  

  

  
  
  

- se genereaza nota contabila (daca nu a fost generata pentru luna in curs), sau se modifica 

manual sumele (daca este cazul si daca nota contabila a fost generata anterior);   

- se apasa pe butonul <Operatiuni nota contabila> se alege optiunea <Tiparire nota contabila>: 

nota contabila va fi afisata pe ecran, in formatul in care apare la imprimanta; daca se doreste 

tiparirea la imprimanta, se apasa pe butonul corespunzator, din partea stanga sus a ecranului; 

daca nu se doreste tiparirea se apasa pe butonul <Iesire> si se revine in ecranul principal al 

modulului.   

   

Exportul notei contabile in fisier text se face astfel:  

- se genereaza nota contabila (daca nu a fost generata pentru luna in curs), sau se modifica 

manual sumele (daca este cazul si daca nota contabila a fost generata anterior);   

- se apasa pe butonul <Operatiuni nota contabila> se alege optiunea <Export nota contabila>: se 

deschide un ecran in care trebuie specificat locul in care va fi salvat fisierul de export si numele 

acestuia (fisierul va avea extensia “.txt” si informatiile din interior sunt in format text);   

- daca a fost specificata locatia si numele fisierului de export, se apasa pe butonul <Save> din 

partea dreapta jos a ecranului respectiv si nota contabila va fi exportata automat in locatia 

specificata, iar daca nu se mai doreste efectuarea exportului, se apasa pe butonul <Cancel> si se 

revine in ecranul principal al modului fara sa se mai realizeze exportul notei contabile.  

II.12 Inchidere luna  

Cu ajutorul acestui modul se efectueaza inchiderea lunii oficiale de lucru si initializarea lunii 

urmatoare pentru salarizare.   

Deoarece operatiunea de inchidere a lunii oficiale de lucru este ireversibila, este recomandat ca 

aceasta sa aiba loc dupa efectuarea urmatoarelor verificari:  

verificarea pontajelor si tranzactiilor calculate sau introduse manual; verificarea concediilor 

introduse; verificarea statelor de plata (sumele rezultate din calcule); verificarea 

centralizatoarelor statelor de plata; tiparirea si verificarea declaratiilor catre stat (CASS, casele 

de sanatate, somaj, etc...); emiterea si verificarea fisierelor de export de date catre diverse 
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institutii; emiterea si verificarea fisierelor de export catre banci daca plata salariilor se face prin 

carduri bancare.  

In momentul selectarii optiunii de inchidere luna, apare un mesaj prin care se cere confirmarea 

acestei operatiuni, pentru a se evita inchiderea accidentala a  lunii oficiale de lucru.   

Daca a fost confirmata inchiderea lunii, se lanseaza in executie procedura de inchidere care 

efectueaza urmatoarele operatiuni in baza de date:  

se calculeaza orele lucratoare si sumele brute pentru concediile de odihna valabile pentru 

urmatoarea luna de lucru, daca exista concedii de odihna a caror data de inceput se afla in luna 

curenta de lucru (cea care se va inchide) sau intr-o luna anterioara acesteia si care se termina in 

luna urmatoare de lucru (cea care se va deschide) sau chiar mai tarziu de aceasta, sau pentru 

concediile de odihna introduse in luna curenta de lucru pentru luna urmatoare de lucru (concedii 

de odihna introduse in avans). Orele si sumele brute calculate pentru aceste concedii se transfera 

automat in componentele de tip pontaj si sume atasate salariatului respectiv, conform 

configurarii concediului de odihna; se sterg din baza de date toate pontajele si tranzactiile cu 

valoare 0 sau cele care sunt configurate ca fiind componente temporare (necesare doar pentru 

calcule intermediare sau afisare in statul de plata); se copiaza in luna urmatoare configuratia 

tuturor salariatilor activi din luna curenta de lucru (salariatii care au fost dezactivati la sfarsitul 

lunii curente de lucru nu se vor mai copia pe luna urmatoare); se copiaza in pontajele din luna 

urmatoare, pentru toti salariatii activi, toate pontajele care in luna curenta de lucru au avut 

valoare > 0 (se initializeaza cu valoare 0 pe luna urmatoare); se copiaza componenta de tip avans 

chenzinal, pentru toti salariatii activi care o au atasata, in tranzactiile din luna urmatoare (avansul 

pentru luna urmatoare se initializeaza cu valoarea din luna curenta de lucru pentru ca , daca nu 

apar modificari sa nu se mai recalculeze sau sa se introduca manual avansurile); se copiaza toate 

componentele configurate ca fiind transferabile, pentru toti salariatii activi care le au atasate, in 

tranzactiile din luna urmatoare (de exemplu rate, chirii, pensii alimentare care sunt valabile luna 

de luna pentru anumiti salariati si nu se modifica ca valoare de la o luna la alta);  

se copiaza toata configuratia salariala (tarife si tranzactii) pentru toti salariatii activi, din luna 

curenta de lucru in noua luna de lucru; se copiaza toate persoanele aflate in intretinerea 

salariatilor activi, din luna curenta de lucru in noua luna de lucru; pentru toate acele configurari 
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salariale care sunt pe an si luna se copiaza configuratia lunii curente de lucru in noua luna de 

lucru, eventualele modificari care apar luna urmatoare urmand a fi efectuate dupa initializarea 

acelei luni (tarife salariale, componente salariale, functii de calcul, constante, rapoarte, 

centralizatoare, locuri de munca, statul de functii, etc...); dupa transferul tuturor datelor necesare 

din luna curenta de lucru in noua luna de lucru se scrie in baza de date noua luna de lucru si se 

seteaza accesul pentru aceasta (se pot modifica date de catre persoanele autorizate si pe modulele 

permise pentru fiecare in parte).  

daca inchiderea lunii curente de lucru a reusit, se afiseaza un mesaj care informeaza despre acest 

lucru si anunta noua luna de lucru; daca inchiderea lunii curente de lucru a esuat, toate datele 

copiate sunt sterse, se revine la vechea luna de lucru si se afiseaza un mesaj care informeaza 

despre acest lucru; se actualizeaza vechimea curenta (in ani, luni si zile) in fisa tuturor 

salariatilor  

III. CONCEDII  

Cu ajutorul acestui modul se pot introduce, modifica, sau sterge Concedii de odihna, medicale 

sau fara plata pentru salariatii permanenti activi in luna curenta de lucru.  

Pentru a se vizualiza concediile, pentru inceput trebuie selectata o lista de salariati alegandu-se 

criteriile de cautare dorite (standard sau extinse) prezente in partea de sus a ecranului si apoi se 

apasa pe butonul <Cautare> sau tasta functionala <F8>. Daca exista salariati care sa corespunda 

criteriilor selectate acestia vor fi afisati in lista din partea stanga ordonati dupa marca. Automat 

cursorul se pozitioneaza pe primul salariat din lista si in partea dreapata a ecranului vor fi afisate 

toate concediile din luna curenta de lucru in prima lista si concediile din toate perioadele in cea 

dea doua lista. Cu ajutorul butonului <X>, pot fi sterse toate criteriile de filtrare folosite pentru 

gasirea anumitor salariati.   

Daca se doreste vizualizarea concediilor pentru un anumit salariat se va face cautarea acestuia in 

lista curenta de lucru (din stanga ecranului), daca acesta exista in acea lista, fie prin deplasarea 

cursorului in lista, fie prin utilizarea criteriilor de cautare rapida aflate in partea de jos a listei 

(marca, nume, prenume). Daca salariatul respectiv exista in acea lista el va fi afisat si, in acelasi 

timp, in listele din partea dreapta vor fi afisate toate concediile lui.  
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Daca salariatul cautat nu exista in lista curenta de lucru el poate fi cautat prin utilizarea criteriilor 

de cautare (standard sau extinse) din partea de sus a ecranului.  

    

  
IMPORTANT: Pentru a vizualiza detaliile unui salariat, din partea stanga a ecranului, se poate 

apasa tasta functionala <F6> caz in care va aparea un ecran nou cu informatii extrase din 

configurare personal:  
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IMPORTANT  

Pentru a adauga sau modifica un concediu de odihna trebuie facuta in prealabil configurarea 

componentelor cu rol de Avans chenzinal, Total venituri brute realizate si Rest de plata 

(configurarile sunt necesare pentru calculul sumei nete cuvenite pentru un concediu de odihna, 

suma ce poate fi propusa si ca avans de concediu). Aceste configurari se vor face in modulul 

<Configurare componente> selectandu-se pentru componentele cu rolurile respective 

semnificatiile corespunzatoare din lista semnificatiilor.  

Adaugarea unui concediu pentru un anumit salariat se face astfel:  

- se selecteaza din lista din partea stanga salariatul pentru care se doreste adaugarea concediului;  

- se specifica tipul concediului care se introduce prin selectarea unei optiuni din lista prezenta in 

partea dreapta a ecranului <Tipul concediului>  
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- se apasa pe butonul <Adaugare> si se va deschide un ecran in care vor fi introduse toate datele 

concediului. Pentru fiecare concediu va aparea cate un ecran specific in care se introduc datele 

necesare tipului de concediu selectat si care difera de la un concediu la altul.  

- la revenirea din ecranul de introducere concediu, daca datele introduse au fost salvate noul 

concediu va aparea in listele de concedii din partea dreapta a ecranului.  

IMPORTANT: Nu se poate adauga nici un fel de concediu unui colaborator.  

Modificarea unui concediu existent se face astfel:  

- se selecteaza din lista din partea stanga salariatul pentru care se doreste modificarea 

concediului;  

- se selecteaza din prima lista din dreapta ecranului concediul care se doreste a fi modificat;  

- se apasa pe butonul <Modificare> si se va deschide un ecran in care vor fi modificate toate 

datele concediului. Pentru fiecare concediu va aparea cate un ecran specific in care se introduc 

datele necesare tipului de concediu selectat si care difera de la un concediu la altul.             - la 

revenirea din ecranul de introducere concediu, daca datele modificate au fost salvate concediul 

modificat va aparea in listele de concedii din partea dreapta a ecranului, cu noile date introduse.  

IMPORTANT: Nu se poate modifica un concediu introdus intr-o perioada anterioara (cu 

exceptia concediilor de odihna introduse intr-o perioada anterioara, dar care se termina in 

perioada curenta de lucru sau intr-o perioada urmatoare perioadei curente de lucru) sau un 

concediu selectat din lista generala a concediilor (a doua lista din partea dreapta a ecranului).                  

Nu se poate adauga un concediu daca salariatul respectiv nu are atasat un loc de munca sau un 

fond de salarii.  

Detaliile acestor concedii sunt oferite doar pentru vizualizare (butonul <Salvare> din ecranele 

respective este inactiv, fiind activ doar butonul <Renuntare>) Stergerea unui concediu existent 

se face astfel:  

- se selecteaza din lista din partea stanga salariatul pentru care se doreste stergerea unui  

concediu;  

- se selecteaza din prima lista din dreapta ecranului concediul care se doreste a fi sters;             - 

se apasa pe butonul <Stergere> si va aparea un mesaj prin care se cere confirmarea stergerii 
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concediului (pentru a se evita stergerea accidentala a unui concediu). Daca a fost confirmata 

stergerea concediului acesta nu va mai fi afisat in cele doua liste din partea dreapta a ecranului.  

IMPORTANT: Nu se poate sterge un concediu introdus intr-o perioada anterioara sau un 

concediu selectat din lista generala a concediilor (a doua lista din partea dreapta a ecranului).  

  

  
  

  

  

  

Avansuri concediu  

Deasemenea din acest modul se pot introduce pentru un anumit salariat sume care se pot 

constitui ca avansuri de concediu de odihna pentru lunile urmatoare astfel:  

- se apasa pe butonul <Avansuri> si se deschide un ecran in care se pot introduce diverse sume 

cu rol de avansuri, prime sau alte retineri valabile pentru lunile urmatoare lunii curente de 
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lucru, care vor fi luate in calcul pentru salariatul selectat in luna respectiva (daca aceste sume 

sunt directionate catre componente salariale care se calculeaza dupa o anumita formula, suma 

introdusa in avansuri se va adauga la suma rezultata in urma calculului de salarii pentru 

componenta respectiva). Pentru detalii suplimentare vezi modulul <Avansuri salariati>.  

Rapoarte  

Rapoartele care se pot lista din acest modul se pot apela apasand pe butonul <Rapoarte> si se 

deschide o lista cu urmatoarele optiuni:  

- <Situatie concedii> care se poate lista pentru luna curenta de lucru sau pentru un interval de 

luni si cuprinde lista tuturor salariatilor aflati in concediu in perioada selectata precum si 

detaliile concediilor (zile calendaristice, zile lucratoare, datele de inceput si de sfarsit ale 

concediilor, etc) , lista obtinuta fiind grupata pe locuri de munca si in cadrul locurilor de 

munca, ordonata dupa marca salariatilor.   

- <Stat avansuri CO> - contine doua variante de rapoarte:  

              <Varianta1 (raport cumulat pentru toate perioadele)> este o lista care contine toti 

salariatii pentru care au fost introduse avansuri pentru concediile de odihna, avansuri valabile 

pentru luna curenta de lucru. Cand se apeleaza acest raport se deschide un ecran in care se 

introduce intervalul de timp in care se incadreaza data de inceput a concediilor pentru care dorim 

sa listam avansurile acordate (daca acestea au fost introduse, pentru luna curenta in pontaje si 

tranzactii pe componenta salariala cu rol de avans CO, sau daca suntem pe un concediu introdus 

intr-o perioada de lucru anterioara avansul trebuia introdus prin modulul <Avansuri>):  

  

             <Varianta2(raport defalcat pe perioade)> cand se apeleaza acest raport se deschide un 

ecran in care se introduce perioada de lucru pentru care se doreste generarea raportului.Formatul 

perioadei de lucru este de tipul ll/aaaa si se poate genera atat pentru luna oficiala cat si pentru 

lunile anterioare perioadei oficiale de lucru.  
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            Dupa ce a fost introdusa perioada pentru care se doreste generarea raportului, se deschide 

o fereastra de selectare a salariatilor care au avansuri in perioada specificata.Daca se doreste 

tiparirea tuturor salariatilor din lista, se apasa butonul <Selecteaza tot>, iar daca se doreste 

tiparirea anumitor salariati se bifeaza casuta corespunzatoare marcii, dupa care se pasa butonul 

<Salvare>. 

  

    

- <Situatie concedii medicale> care se listeaza pentru luna curenta de lucru sau pentru un interval 

de luni si cuprinde lista tuturor salariatilor aflati in concediu medical in perioada respectiva. 

Salariatii din lista sunt grupati pe tipuri de concedii medicale si in cadrul unei grupari sunt 

ordonati dupa marca si pe fiecare grupare se ofera un total pentru toate sumele concediilor 

medicale.  
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- <Situatie distributie taxe si retineri pe tipuri de concedii medicale> Este o lista care contine 

distributia taxelor, impozitelor si a altor retineri aplicate salariatilor care in perioada curenta de 

lucru au avut concediu medical, distributia efectuandu-se proportional pe fiecare concediu 

medical in parte si in cadrul concediului medical pe fiecare sursa de finantare (fondul de salarii 

al societatii sau asigurari sociale ).   

Proportia se determina ca fiind raportul dintre numarul de zile de concediu medical si numarul 

total de zile de concediu medical (daca exista mai multe tipuri de concediu medical intr-o luna, 

platite din aceeasi sursa de finantare).  

            Cand se apeleaza acest raport se deschide un ecran in care se configureaza cateva date 

necesare tiparirii raportului : tipul platitorului (angajator sau asigurari sociale), modul de 

incadrare a concediilor medicale in intervalul de timp specificat (incluse in interval, exact cat 

intervalul spcificat, inceputul concediului inclus in intervalul specificat sau sfarsitul concediului 

inclus in intervalul specificat), datele de inceput si de sfarsit ale intervalului de timp pentru care 

se genereaza raportul, daca se i-au in considerare si concediile medicale aduse cu intarziere 

precum si cateva optiuni de afisare (afisare sau nu zecimale, afisare sau nu separatori de mii si 

afisare detalii, adica fiecare concediu medical in parte)  

            Coloanele acestui raport se pot configura in modulul <rapoarte>, sunt disponibile 20 

coloane, dar raportul contine maxim 24 coloane din care primele 4 sunt rezervate pentru afisarea 

datelor principale ale fiecarui concediu in parte (zile, suma brute, etc).  

           -<Detalii concedii medicale>, care are doua variante , pentru <Salariatul curent> sau 

<Lista de salariati>.  

In cazul in care se selecteaza raportul  <Salariatul curent>, in lista vor aparea detaliile 

concediului medical ale salariatului respectiv, iar daca acesta nu a avut concedii medicale 

introduse, va aparea un mesaj de eroare corespunzator.  

In cazul in care se selecteaza raportul  <Lista de salariati>, se va genera raportul cu detaliile 

concediului medical pentru toti salariatii in parte care au concedii medicale introduse.  
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Recalcul concedii  

La adaugarea sau modificarea unui concediu medical sau de odihna, introdus in perioada curenta 

de lucru se poate efectua recalculul acestor concedii (pentru salariatul curent, pentru toti 

salariatii din lista, pentru toti salariatii din perioada curenta de lucru).  

  

III.1 Concedii mediale  

- in partea de sus a ecranului se afiseaza marca, numele si prenumele salariatului pentru care se 

introduce concediul medical;  

- se completeaza datele referitoare le certificatul medical pe baza caruia a fost acordat concediul 

medical, in casutele text corespunzatoare din partea de sus a ecranului;  



  

  

  

  

  

  

  

-103-  

  

  

- se selecteaza tipul concediului medical din lista concediilor medicale definite in baza de date 

pentru perioada curenta de lucru (vezi modulul <Configurare concedii medicale>); Ecranul 

principal:  

  

- daca se doreste introducerea unui concediu medical a carui perioada de desfasurare este intr-o 

prioada de lucru anterioara (concediu medical adus cu intarziere) se bifeaza casuta 

corespunzatoare si dupa aceea toate datele calculate pentru concediul introdus se vor trece in 

pontajele si tranzactiile din luna curenta de lucru (conform configuratiei concediului din luna 

pentru care se introduce concediul, deoarece el trebuie calculat conform datelor din luna pentru 

care este valabil, in cazul de fata o luna de lucru anterioara lunii de lucru in care este introdus 

efectiv concediul). Pontajele si tranzactiile unui concediu medical adus cu intarziere nu mai pot 
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fi scrise intr-o luna anterioara lunii oficiale de lucru deoarece aceste luni sunt inchise si nu se 

mai pot efectua modificari de date, ci doar vizualizari.  

- se specifica daca concediul medical introdus este initial sau in continuarea altui concediu 

medical deja existent in baza de date. Daca ati selectat optiunea <In continuare>, in momentul 

introducerii datelor de inceput si de sfarsit ale concediului, se verifica daca pentru salariatul 

respectiv exista introdus un concediu medical de acelasi tip, daca codul de diagnostic al 

concediului actual este identic cu codul de diagnostic al concediului anterior sau daca concediul 

anterior nu are cod de diagnostic specificat sau are codul “000 - nu este cazul”;  si a carui data de 

sfarsit sa fie imediat anterioara datei de inceput a concediului care se introduce sau modifica    . 

Daca nu exista un asemnea concediu (predecesor) se selecteaza automat optiunea <Initial> si se 

recalculeaza concediul cu noile date introduse.  

- se specifica daca concediul este penalizat sau nu prin selectarea optiunii corespunzatoare si se 

verifica automat daca tipul de concediu medical selectat suporta penalizare. Daca concediul 

suporta penalizare se verifica in continuare daca este concediu initial , deoarece numai 

concediile initiale pot fi penalizate, cele in continuare nu pot fi penalizate (eventual se poate 

calcula penalizare automat daca concediul anterior nu a putut acoperi intraga perioada de 

penalizare, daca concediul respectiv este configurat cu o anumita penalizare – vezi modulul 

<Configurare concedii>) . Daca nu sunt indeplinite conditiile specificate anterior se selecteaza 

automat optiunea <Fara penalizare> si se recalculeaza concediul cu noile date introduse.             

- se specifica daca concediul este urgenta medico-chirurgicala sau nu prin selectarea optiunii 

corespunzatoare, caz in care, pentru calculul sumei cuvenite pentru concediu, va fi utilizat 

indicele corespunzator acestei situatii in locul celui normal; acest indice de urgenta poate fi 

configurat in modulul de configurare concedii.  

- se specifica daca se utilizeaza baza de calcul determinata automat sau baza de calcul 

specificata manual. Daca se alege optiunea de calculare automata a bazei de calcul aceasta este 

determinata conform configuratiei concediului medical specificat sau daca este concediu in 

continuare se utilizeaza baza de calcul a concediului anterior. Daca se alege optiunea de 

specificare manuala a bazei de calcul a concediului, trebuie introduse manual sumele 

corespunzatoare bazei de calcul normale si indexate pentru a fi utilizate la calcularea sumei 
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concediului introdus. Mai poate fi aleasa optiunea de preluare directa a valorii concediului 

medical anterior, acest lucru fiind util pentru concediile medicale care au intrat in vigoare inainte 

de aplicarea legii 19/2001.  

             -daca se doreste sa se vizualizeze detaliile despre baza de calcul a concediului medical al 

salariatului respectiv, se apasa pe butonul <Detalii baza de calcul>.  

    

  

- in cazul in care concediul medical introdus este in continuare si a inceput inainte de intrarea in 

vigoare a Legii 19/2001 se poate utiliza ca baza de calcul lunara, valoarea concediului din luna 

anterioara, pentru a fi respectate prevederile legale referitoare la concediile medicale care erau in 

curs de desfasurare la data intrarii in vigoare a legii. Acest lucru poate fi facut prin bifarea 

casutei <Copiere valoare concediu anterior> din partea dreapta - sus a ecranului.   
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- se specifica dace se utilizeaza repartizarea automata sau manuala a zilelor lucratoare 

corespunzatoare concediului introdus. Daca se alege optiunea de repartizare manuala a zilelor 

lucratoare, dupa calcularea automata a numarului total de zile calendaristice si lucratoare va fi 

introdusa manual repartizarea acestora in cele 4 categorii: penalizate, nepenalizate, platite de 

asigurari si indexate.  

- se introduc datele de inceput si de sfarsit ale concediului. La introducerea unui concediu 

medical datele de inceput si de sfarsit ale concediului trebuie sa apartina lunii curente de lucru 

(daca este concediu pentru o perioada anterioara datele de inceput si de sfarsit ale concediului 

trebuie sa apartina lunii respective de lucru de lucru) iar data de sfarsit a concediului trebuie sa 

fie cel putin egala cu data de inceput.  

IMPORTANT:  Daca modificati un concediu medical deja existent in baza de date, nu se mai 

poate modifica tipul concediului medical si faptul ca acesta este pentru o perioada anterioara de 

lucru sau nu (perioada pentru care este valabil);  

- dupa introducerea tuturor datelor necesare calculului concediului medical se lanseaza automat 

in executie calculul de concediu. Cu aceasta procedura de calcul se calculeaza numarul de zile 

calendaristice si lucratoare ale concediului, suma bruta aferenta concediului si defalcarea acestei 

sume brute pe cele trei categorii daca este cazul : suma de penalizare (care se scade din total 

suma bruta concediu), suma platita de societate (dupa scaderea penalizarii) si suma suportata din 

fondul de asigurari sociale (deasemenea dupa scaderea penalizarii). Zilele si sumele astfel 

calculate sunt afisate in casutele text corespunzatoare din partea de jos a ecranului.             - daca 

concediul medical selectat pentru a fi introdus necesita o baza de calcul care se calculeaza din 

istoric (de la 6 pana la 24 luni) si aceste date nu exista in istoric tranzactii se poate introduce 

manual aceasta baza de calcul in casuta de text corespunzatoare (din chenarul rosu). Suma 

introdusa va fi considerata ca o baza de calcul zilnica (lei/zi) si algoritmul de calcul al 

concediului o va transforma in lei/ora pentru a fi utilizata mai departe in calculul concediului 

medical. Dupa introducerea acestei sume cu rol de baza de calcul se recalculeaza concediul cu 

noile date introduse. Baza de calcul indexata trebuie sa fie cel putin egala cu baza de calcul 

normala si ea va fi utilizata in cazul in care exista zile lucratoare a caror valoare se indexeaza, 
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daca sunt indeplinite toate conditiile necesare indexarii, specificate in configuratia tipului de 

concediu medical introdus.   

- daca a fost selectata optiunea de specificare manuala a bazei de calcul sau de repartizare 

manuala a zilelor lucratoare ale concediului nu se va mai lansa in executie procedura automata 

de calcul a concediului medical. Pentru a se calcula valoarea concediului se apasa pe butonul 

<Calcul concediu> care in acest caz va fi activ.  

- daca se doreste salvarea datelor se apasa pe butonul <Salvare> si concediul introdus va fi salvat 

in baza de date si deasemenea vor fi scrise in pontaje si tranzactii orele lucratoare ale concediului 

si sumele brute ale acestuia pentru perioada curenta de lucru conform configuratiei concediului 

medical selectat (vezi modulul <Configurare concedii>).  

- daca nu se doreste salvarea concediului introdus sau modificarile efectuate asupra unui 

concediu existent, se apasa pe butonul <Renuntare> si se revine la vechile date daca se modifica 

un concediu existent.  

III.2 Concedii de odihna  

- in partea de sus a ecranului se afiseaza marca, numele si prenumele salariatului pentru care se 

introduce concediul de odihna, iar pe randul urmator se afiseaza numarul de zile de concediu de 

odihna stabilite prin contract si numarul de zile de concediu de odihna acordate pe anul in curs; 

se pot introduce mai multe tipuri de CO (concediu odihna, concediu de studii si 3 tipuri de CO 

pentru evenimente deosebite in familie: casatorie, nastere copil sau deces rude);              - daca se 

doreste introducerea unui concediu de odihna a carui data de inceput este in perioada de lucru 

urmatoare (luna urmatoare) se bifeaza casuta corespunzatoare si dupa aceea toate datele 

calculate pentru concediul introdus se vor trece in pontajele si tranzactiile din luna urmatoare 

(conform configuratiei concediului din luna curenta de lucru deoarece daca suntem pe luna 

oficiala de lucru, luna urmatoare nici nu este definita in baza de date si trebuie sa utilizam 

configuratia salariala din perioada curenta de lucru);  

- se introduc datele de inceput si de sfarsit ale concediului. La introducerea unui concediu de 

odihna nou data de inceput a concediului de odihna trebuie sa apartina lunii curente de lucru 
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(daca este concediu pentru luna urmatoare data de inceput a concediului trebuie sa apartina lunii 

urmatoare de lucru), iar data de sfarsit a concediului trebuie sa fie cel putin egala cu data de 

inceput. Daca sunteti in modificarea unui concediu de odihna deja introdus si daca anul si luna 

de lucru nu coincid cu anul si luna datei de inceput a concediului, nu se mai poate modifica data 

de inceput a concediului.  

IMPORTANT:  Nu se poate introduce un concediu de odihna care se desfasoara pe mai mult de 

6 luni calendaristice;  

- dupa introducerea datelor de inceput si de sfarsit ale concediului se lanseaza automat in 

executie calculul de concediu. Cu aceasta procedura de calcul se calculeaza numarul de zile 

calendaristice si lucratoare ale concediului, suma bruta aferenta concediului si se propune o 

suma neta corespunzatoare concediului pentru a fi considerata ca avans pentru concediul 

respectiv. Daca concediul introdus se intinde doar pe o singura luna calendaristica zilele si 

sumele calculate vor fi afisate in casutele text corespunzatoare, iar daca concediul introdus se 

intinde pe mai multe luni calendaristice in casutele text vor fi afisate numarul total de zile 

calendaristice si lucratoare precum si suma bruta totala si suma neta totala, iar in lista din partea 

de jos a ecranului vor fi afisate aceste zile si sume defalcat pe fiecare luna in parte a concediului 

de odihna introdus.             - daca se doreste salvarea datelor se apasa pe butonul <Salvare> si 

concediul introdus va fi salvat in baza de date si deasemenea vor fi scrise in pontaje si tranzactii 

orele lucratoare ale concediului si sumele brute ale acestuia pentru perioada curenta de lucru. 

Daca concediul se intinde pe mai multe luni pentru perioadele urmatoare perioadei curente de 

lucru pontajele si tranzactiile se vor calcula la inchiderea fiecari luni anterioare lunii respective 

(de exemplu datele corespunzatoare lunii iunie se vor scrie in pontaje si tranzactii la inchiderea 

lunii mai pentru concediile de odihna introduse in luna mai sau intr-o luna anterioara acesteia si 

care se termina in iunie sau mai tarziu)  

- daca nu se doreste salvarea concediului introdus sau modificarile efectuate asupra unui 

concediu existent se apasa pe butonul <Renuntare> si se revine la vechile date daca se modifica 

un concediu existent..              

IMPORTANT: Pentru a se putea calcula suma neta corespunzatoare unui concediu de odihna, 

necesara la specificarea avansului acordat salariatului pentru concediul respectiv este necesar sa 
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se specifice care sunt componentele salariale cu rol de <Total venituri brute realizate> si cu rol 

de <Rest de plata> . Este necesar sa se configureze aceste doua componente deoarece la 

introducerea unui concediu de odihna, pentru a se calcula suma neta a concediului se lanseaza in 

executie un calcul de salariu virtual (fara a se scrie nimic in tranzactiile salariatului de pe luna 

respectiva), acest calcul pornind de la suma bruta a concediului , calculata conform legislatiei in 

vigoare si se calculeaza toate deducerile, taxele si impozitele necesare care se scad din suma 

bruta, rezultand un rest de plata care este preluat ca suma neta a concediului introdus si propus 

ca un eventual avans de concediu acordat salariatului pentru care a fost introdus concediul de 

odihna respectiv.  

IMPORTANT:  Daca pe parcursul unei luni, unui salariat i se schimba salariul de incadrare si 

acesta este in concediu de odihna la data schimbarii salariului de incadrare, concediul va fi 

separat in doua parti corespunzatoare celor doua sau trei salarii de incadrare existente.   

Observatie: Este posibila schimbarea de cel mult 2 ori a salariului de incadrare pe parcursul unei 

luni.  

Ecranul modulului:   
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III.3 Concedii fara plata  

- in partea de sus a ecranului se afiseaza marca, numele si prenumele salariatului pentru care se 

introduce concediul fara plata;  

- se introduc datele de inceput si de sfarsit ale concediului. La introducerea unui concediu fara 

plata nou sau la modificarea unui concediu deja introdus, acesta se poate intinde pe mai multe 

luni calendaristice (maxim 12 luni) si pentru fiecare detaliu (luna calendaristica) se introduce 

automat si cate o perioada de intrerupere a vechimii, care apoi pot fi vizionate in modulul 

corespunzator;  iar data de sfarsit a concediului trebuie sa fie cel putin egala cu data de inceput.   
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- dupa introducerea datelor de inceput si de sfarsit ale concediului se lanseaza automat in 

executie calculul de concediu. Cu aceasta procedura de calcul se calculeaza numarul de zile 

calendaristice si lucratoare ale concediului. Zilele calendaristice si lucratoare ale concediului fara 

plata introdus vor fi afisate in casutele text corespunzatoare din partea de jos a ecranului.             

- daca se doreste salvarea datelor se apasa pe butonul <Salvare> si concediul introdus va fi salvat 

in baza de date si deasemenea vor fi scrise in pontaje orele lucratoare ale concediului  pentru 

perioada curenta de lucru;   

- daca nu se doreste salvarea concediului introdus sau modificarile efectuate asupra unui 

concediu existent se apasa pe butonul <Renuntare> si se revine la vechile date, daca se modifica 

un concediu existent.  
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IV. RAPOARTE  

IV.1 RAPOARTE GENERALE  

  

Cu ajutorul  acestui modul se pot realiza se pot adauga, modifica sau sterge rapoarte (rapoarte 

definite si configurate de utilizator) derivate dintr-un set de sabloane (cu 3, 24, 36, 64 si 128 
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coloane de date, 6 nivele de subtotal, semnaturi,  28 criterii de filtrare si 32 criterii de ordonare)   

care se pot vizualiza pe ecran sau tipari la imprimanta, dupa cerinte.    

Acest modul permite urmatoarele operatii:  

     Vizualizare rapoarte definite in luna de lucru   

     Adaugare raport  

      Modificare raport  

      Stergere raport  

     Vizualizare/Tiparire raport  

 IV.1.1  Vizualizare rapoarte definite in luna de lucru  

Rapoartele derivate definite sunt prezentate sub forma unei liste ierarhice pe 4 nivele. In partea 

dreapta a ecranului  exista o zona descriptiva in care sunt afisate urmatoarele informatii  despre 

raportul selectat in lista: titlu principal, titlu secundar,  sablon raport,  numar coloane, tip 

imprimanta,  daca se afiseaza salariati, daca se afiseaza multiplu salariati, daca se afiseaza 

separatori pentru mii, daca se afiseaza zecimale,  filtrele utilizate si subtotalurile.   
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 IV.1.2  Adaugare raport general  

 Se pot defini diferite rapoarte derivate din rapoarte tip sablon (state de plata sau centralizatoare 

state de plata, fluturasi, etc) pentru care se pot specifica:  

nivelul in cadrul listei si, daca este necesar, raportul parinte  

criteriile de filtrare utilizate pentru selectarea datelor;   

configuratia coloanelor (ce componenta salariala sa afiseze intr-o  anumita coloana);  numarul de 

subtotaluri dorite dintr-un maxim de 6 disponibile (pentru fiecare subtotal se specifica criteriul 

de grupare dorit din 28 disponibile);  criteriile de ordonare utilizate ( dintr-un total de 32 de 

criterii de ordonare )   

tipul de imprimanta utilizat pentru tiparirea raportului respectiv.   
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Configuratia unui asemenea raport este pastrata in baza de date pentru fiecare luna in parte, astfel 

incat daca se doreste generarea unui raport dintr-o perioada anterioara va fi utilizata configuratia 

raportului respectiv din acea perioada de lucru.  

  

  

Rapoartele de tip sablon pe baza carora se pot defini rapoarte generale (oricate la numar pentru 

fiecare sablon in parte) sunt urmatoarele:  

- raport 3 coloane, format A4 pentru imprimanta matriceala si laser/jet cerneala;   

- raport 24 coloane, format A4 Landscape sau US Std Fanfold pentru imprimanta matriceala si 

laser/jet cerneala;   

- raport 36 coloane, format A4 Landscape sau US Std Fanfold pentru imprimanta matriceala si 

laser/jet cerneala;   
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- raport 64 coloane, format A3 Landscape sau US Fanfold pentru imprimanta matriceala si 

laser/jet cerneala;   

- raport 128 coloane, format A3 Landscape sau US Fanfold pentru imprimanta matriceala si 

laser/jet cerneala;   

- fluturasi cu 32 coloane pentru imprimanta matriceala si laser/jet de cerneala;   

- fluturasi cu 64 coloane pentru imprimanta matriceala si laser/jet de cerneala;   

- fluturasi cu 64 coloane format variabil pentru imprimanta matriceala si laser/jet de cerneala;  - 

anexa raport general cu 16 coloane, anexa ce este afisata la finalul rapoartelor cu 24, 36, 64 si 

128 coloane.   

 IV.1.3  Adaugarea unui raport general se face astfel:  

- se apasa pe butonul <Adaugare> si se deschide ecranul de configurare a raportului;   

- se selecteaza nivelul si daca este necesar si raportul parinte ( pentru nivelele 2,3,4 ) -daca 

raportul va avea o configuratie similara cu cea a altui raport existent, se va selecta acest raport 

ca raport sursa pentru configurare si se va apasa butonul <Preluare configuratie>. In acest 

moment se preiau configuratiile coloanelor, filtrelor si subtotalurilor.   

- se introduce titlul principal si daca este necesar si titlul secundar (care va apare la imprimanta 

sub titlul principal);   

- se selecteaza sablonul pe baza caruia se construieste raportul si in functie de care se stabileste si 

numarul de coloane ;   

- Se specifica tipul de imprimanta utilizat.   

IMPORTANT:  Daca nivelul unui raport este 2, 3 sau 4 atunci trebuie specificat si raportul 

parinte  

Deasemenea pentru un raport general se mai pot specifica urmatoarele optiuni valabile pentru 

tiparire:   

- daca se afiseaza sau nu salariati (detalii);   

- daca un salariat poate apare de mai multe ori in raport in cazul in care are componentele 

salariale distribuite pe mai multe locuri de munca si/sau fonduri de plata salarii;   

- daca pentru sumele din raport se afiseaza separatorii de mii;   

- daca se afiseaza salariatii care au sumele pentru toate coloanele zero;   
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- daca pentru sumele din raport se afiseaza zecimale (maxim 2);  - se configureaza filtrele 

necesare(vezi documentul  filtre rapoarte)  - se configureaza coloanele raportului:   

- se apasa pe butonul <Configurare coloane>;   

- in ecranul de configurare care se va deschide se selecteaza din lista coloanelor disponibile 

pentru raportul general selectat (variaza ca numar in functie de numarul de coloane ale 

raportului tip sablon) o coloana;   

- se selecteaza din lista componentelor salariale definite, componenta salariala care se doreste a fi 

afisata in coloana respectiva din raport si numele coloanei se completeaza automat cu aliasul 

componentei respective   

- daca se doreste ca intr-o coloana deja definita sa nu mai fie afisat nmic, se selecteaza coloana 

respectiva din lista, si cu ajutorul butonului <Sterge configuratie coloana> se sterge  numele 

acesteia din casuta text corespunzatoare numelui si numele componentei salariale afisate in lista 

componentelor.   

- pe coloane se poate configura sa apara valoarea calculata, valoarea ideala sau indicele (procent) 

componentei. - se poate muta configuratia unei coloane pe o alta pozitie decat cea initiala, fara 

sa mai fie necesara, stergerea si readucerea coloanelor afectate de aceasta operatiune (cu 

ajutorul butoanelor sau ) la configurarea coloanelor raportului, atunci cand se parcurge lista 

coloanelor, se afiseaza intr-un control special pozitionarea coloanei respective in cadrul 

raportului final (rand  

+ coloana);   
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- se configureaza subtotalurile raportului:   

- se apasa pe butonul <Configurare subtotaluri>;   

- in ecranul de configurare care se va deschide, se selecteaza din lista celor 6 niveluri de subtotal 

disponibile (vezi figura de mai jos) acel nivel care se doreste a fi utilizat;   
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- se selecteaza din lista din partea dreapta a ecranului, criteriul de filtrare care va fi utilizat drept 

criteriu de totalizare a valorilor aduse in centralizator;   

- se specifica daca, in raportul tiparit, se trece la pagina noua pentru fiecare valoare noua a 

criteriului de filtrare selectat drept criteriu de totalizare pe nivelul respectiv de subtotal.   

- se specifica daca, in raportul tiparit, se afiseaza semnaturile la sfarsitul subtotalului (optiune 

disponibila doar daca pentru subtotalul respectiv se face salt la pagina noua).   

- daca se doreste salvarea subtotalurilor configurate se apasa pe butonul <Salvare> si se revine in 

ecranul principal al modulului;   

- daca se doreste salvarea intregului raport se apasa butonul <Salvare> din ecranul principal al 

modulului si dupa salvarea in baza de date noul raport va fi afisat in lista rapoartelor definite in 

perioada curenta de lucru.   

           

  

  

      IMPORTANT    
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Daca un nivel de subtotal din lista a fost configurat, atunci, in lista nivelurilor de subtotaluri, 

subtotalul respectiv va fi colorat in rosu (prima coloana), va fi bifat si in ultima coloana va fi 

scris numele criteriului de filtrare utilizat;   

Nu se poate configura un anumit nivel de subtotal daca nivelul imediat superior este 

neconfigurat, adica trebuie sa fie continuitate intre nivelele de subtotal care vor fi configurate 

pentru a fi afisate in raport;   

Nu este permis ca mai multe nivele de subtotaluri sa utilizeze acelasi criteriu de filtrare pentru 

totalizarea datelor, deci un criteriu de filtrare este de unica utilizare in cadrul subtotalurilor;  

Daca se doreste stergerea configuratiei unui subtotal deja configurat, se selecteaza din lista 

subtotalul respectiv si apoi in lista criteriilor de filtrare disponibile se selecteaza prima optiune 

"..." care are ca semnificatie faptul ca nu este selectat nici un criteriu de filtrare dupa care sa se 

faca totalizarea datelor pe nivelul de subtotal selectat din lista;   

Daca se doreste stergerea configuratiei tuturor subtotalurilor din lista se apasa pe butonul 

<Stergere subtotaluri> si toate subtotalurile definite sunt resetate (colorate in negru, debifate, in 

coloana 2-a va scrie "neutilizat" si in ultima coloana va scrie "nu");   

- se configureaza criteriile de ordonare, astfel  

-includerea/excluderea unui criteriu de ordonare in/din lista celor aplicabile – are loc prin 

setarea/resetarea atributului <Utilizat>.   

- modificarea prioritatii unui criteriu de ordonare - se realizeaza prin butoanele cu sageti 

corespunatoare.   

- stabilirea directiei de ordonare – prin comutarea atributelor Utilizat/Neutilizat   

-specificarea campului de ordonare prin comutarea atributelor Identificator/Denumire  

- resetarea configuratiei, prin optarea pentru <Resetare>   
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 IV.1.4  Modificarea unui raport general  

Modificarea unui raport general se face astfel: se selecteaza din lista rapoartelor definite, raportul 

care se doreste a fi modificat; se apasa pe butonul <Modificare> care conduce la deschiderea 

ecranului de configurare a raportului general; se modifica configuratia raportului conform pasilor 

enumerati mai sus la procedura de adaugare; daca se doreste salvarea modificarilor efectuate se 

apasa pe butonul <Salvare>.  

IMPORTANT:   

Nu se poate seta ca raport parinte un raport aflat printre descendentii raportului modificat;  

Nu se poate seta ca raport parinte un raport cu un nivel care sa conduca la depasirea adancimii 

maxime a ierarhiei de rapoarte ( 4 nivele);  
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La modificare configuratia unui raport nu poate fi setata pe baza configuratiei altui raport.  

   

Stergerea unui raport general  

Modificarea unui raport general se face astfel: se selecteaza din lista rapoartelor definite, raportul 

care se doreste a fi sters; se apasa pe butonul <Stergere>; se apasa pe butonul <Yes> din mesajul 

de confirmare a stergerii, care apare pe ecran si raportul va fi sters din baza de date, din 

configuratia perioadei curente de lucru.  

 IV.1.5  Tiparirea unui raport general  

Tiparirea unui raport general se face astfel:  

se selecteaza din lista rapoartelor definite, raportul care se doreste a fi tiparit pe ecran sau la 

imprimanta;  

se apasa pe butonul <Tiparire>;  

            IMPORTANT         

            In ecranul de vizualizare a raportului exista un buton cu ajutorul caruia se poate selecta 

imprimanta si formatul in care va fi tiparit raportul.  

  

Exemplu :   

-raport de 3 coloane  
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-raport de 24 coloane  
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- raport de 64 coloane  
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- raport de 128 coloane  

  

  

IV.2 RAPOARTE RECAPITULATIVE  

  

Cu ajutorul acestui modul se pot defini rapoarte cu date sintetice pentru calcularea indicatorilor. 

Sumele nu se refera la un un salariat anume ci au la baza toata multimea salariatilor rezultata din 

aplicarea criteriilor de filtrare stabilite la nivelul fiecarui raport. Modul de prezentare a 
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rapoartelor se bazeaza pe agregari si detalieri succesive, pana la 4 nivele. Pentru un anumit 

indicator derivat pot exista  maxim 255 indicatori de baza. Filtrele se aplica asupra tuturor 

indicatorilor.  

Acest modul permite urmatoarele operatii:  

    Vizualizare rapoarte definite in luna de lucru  

    Adaugare raport  

    Modificare raport  

    Stergere raport  

    Vizualizare/Tiparire raport  

 IV.2.1  Vizualizare rapoarte definite in luna de lucru  

Rapoartele recapitulative definite sunt prezentate sub forma unei liste ierarhice in care liniile de 

detaliu ale unui raport pot fi repartizate pe 4 nivele.   

Daca din lista ierarhica se selecteaza antetul unui raport, in partea dreapta a ecranului  exista o 

zona descriptiva in care sunt afisate urmatoarele informatii  despre raportul selectat in lista: titlu 

principal, titlu secundar, tip imprimanta, daca se afiseaza separatori pentru mii, daca se afiseaza 

zecimale, numele celor 4 coloane si filtrele utilizate de catre raport.   

Daca din lista ierarhica se selecteaza o linie de detaliu a unui raport, in partea dreapta a ecranului 

vor ramane afisate detaliile antetului raportului iar in locul filtrelor utilizate de raport vor fi 

afisate detaliile liniei curente din raport, adica: explicatie linie, formula de componente salariale 

si valoare fixa valabila pentru linia respectiva.  
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 IV.2.2  Adaugare raport recapitulativ  

Pentru adaugarea unui raport recapitulativ nou se alege optiunea de adaugare din ecranul 

principal al modulului (ecran in care doar se vizualizeaza lista rapoartelor recapitulative definite) 
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si se deschide un nou ecran in care se pot configura toate detaliile noului raport. De asemenea se 

pot introduce filtre pentru fiecare linie a raportului. apasand butonul Configurare filtre.   

 

 

    
    Adaugarea unui raport recapitulativ se face apasand pe butonul <Adaugare> care deschide 

ecranul de configurare a raportului;             Operatii:  

- se introduc datele din antetul raportului( titlu, tipul imprimantei, optiunile de afisare, 

numele coloanelor si comentatiile)  

- se adauga linii de date in raport:  

- se apasa  <Adaugare> in sectiunea de detalii a raportului  

- se introduc valorile caracteristicilor liniei: nivel,  linia parinte, explicatia liniei,  numarul de 

ordine,  formulele de componente 1 si 2, care stau la baza calcularii indicatorului ( apasand pe 

butonul <Editare formula>) .         - se apasa <Salvare>  

- se configureaza filtrele necesare ( vezi documentul Filtre rapoarte)  
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 IV.2.3  Modificarea unui raport recapitulativ  

Modificarea unui raport recapitulativ se face astfel: se selecteaza din lista rapoartelor definite, 

raportul care se doreste a fi modificat; se apasa pe butonul <Modificare> care conduce la 

deschiderea ecranului de configurare a raportului recapitulativ; se modifica configuratia 

raportului conform pasilor enumerati mai sus la procedura de adaugare; daca se doreste salvarea 

modificarilor efectuate se apasa pe butonul <Salvare>.  

 IV.2.4  Stergerea unui raport recapitulativ  

Stergerea unui raport recapitulativ se face astfel: se selecteaza din lista rapoartelor definite, 

raportul care se doreste a fi sters; se apasa pe butonul <Stergere>; se apasa pe butonul <Yes> din 

mesajul de confirmare a stergerii, care apare pe ecran si raportul va fi sters din baza de date, din 

configuratia perioadei curente de lucru.  

 IV.2.5  Tiparirea unui raport recapitulativ  

Tiparirea unui raport recapitulativ se face astfel:  

se selecteaza din lista rapoartelor definite, raportul care se doreste a fi tiparit pe ecran sau la 

imprimanta; se apasa pe butonul <Tiparire>;  
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       IMPORTANT         

            In ecranul de vizualizare a raportului exista un buton cu ajutorul caruia se poate selecta 

imprimanta si formatul in care va fi tiparit raportul.  

  

IV.3 PLATI PRIN CARDURI  

   Din acest modul se face crearea fisierelor pentru plata pe carduri.   

Conditii de realizare a fisierelor pentru banci:  

Ca un salariat sa apara intr-unul din fisierele pentru plata pe carduri trebuie sa se bifeze in fisa 

lui optiunea <Plata pe card>.  

Ca sa poata fi generat un fisier pentru o banca, trebuie sa fie cel putin un salariat care sa aiba 

configurata banca respectiva si bifata optiunea de <Plata pe card>.  

Banc Post  -  format fisier rezultat: text  (.txt)  -   locatie fisier export ..director 

aplicatie\BANCI\Banc Post\  

- sa fie completate campurile:   
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- Banca            -  sa fie selectata banca Banc Post   

- Cont bancar   -  un sir de 20 caractere de forma: X(6).X(13)  Exemplu:   

251141.1138053790775   

- Cod client      -  contine CNP-ul salariatului   

    

- sa fie completate campurile:   

- Banca            -  sa fie selectata banca BCR   

- Cont bancar   -  un sir de cifre de forma: 4598520054   

- Numar card bancar  -  un sir de cifre de forma: 4689180007971807   

- sa fie completat codul de identificare al societatii primit de la BCR - in modulul de 

configurare <Banci>       

    

BRD  -  format fisier rezultat: text  (.txt)  -   locatie fisier export ..director 

aplicatie\BANCI\BRD\  

- sa fie completate campurile:   

- Banca            -  sa fie selectata banca BRD   

- Cont bancar   -  un sir de maxim 8 cifre de forma: 88000874   

- Cod client      -  un sir de maxim 19 cifre de forma: 6380950011   

- sa fie completat codul de identificare al societatii primit de la BRD - in modulul de 

configurare <Banci>       

Trebuiesc specificate obligatoriu si:  

- Banca pentru care se genereaza fisierul - se va selecta din <Lista bancilor>;   

- Componenta salariala de unde se va lua suma care va alimenta conturile salariatilor - se va 

selecta din <Lista componentelor ...>;   

- Data la care se va face alimentarea conturilor salariatilor cu sumele componentei selectate 

mai sus;   
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- Numele si locatia unde se va salva fisierul pentru BRD si Banc Post (discheta, disc local, alta 

locatie din retea) - in urma apasarii butonului <Export>.   

RAIFFEISEN  -  format fisier rezultat: .dbf  -   locatie fisier export ..director 

aplicatie\BANCI\RAIFFEISEN\  

- sa fie completate campurile:   

- Banca            -  sa fie selectata banca RAIFFEISEN   

- Cont bancar   -  un sir de maxim 10 caractere   

         

Trebuiesc specificate obligatoriu si:  

- Banca pentru care se genereaza fisierul - se va selecta din <Lista bancilor>;   

- Componenta salariala de unde se va lua suma care va alimenta conturile salariatilor - se va 

selecta din <Lista componentelor ...>;   

- Data la care se va face alimentarea conturilor salariatilor cu sumele componentei selectate 

mai sus;   

- Numele si locatia unde se va salva fisierul pentru BRD si Banc Post (discheta, disc local, alta 

locatie din retea) - in urma apasarii butonului <Export>.   
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  Daca se bifeaza casuta <Nu apar sume zero in export> atunci in fisierele rezultate din export 

nu vor aparea inregistrari cu sume 0. Daca nu se bifeaza, atunci daca exista inregistrari cu sume 

0, acestea vor aparea in fisierele de export.  

 

Locatii implicite pentru salvarea fisierelor  

In directorul in care este instalata aplicatia trebuie sa existe urmatoarea structura de directoare si 

subdirectoare:  

 

 

DIRECTOR APLICATIE \ BANCI \ BANC POST   

                                                                \ BCR   

                                                               \ BRD   
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                                                               \ RAIFFEISEN   

                          

Subdirectoarele BANC POST, BCR, BRD si RAIFFEISEN vor fi implicit locatiile de salvare a 

fisierelor rezultate din export pentru bancile BANC POST, BCR, BRD respectiv RAIFFEISEN.   

Erori  

Daca apar erori la generarea fisierelor acest lucru va fi anuntat prin mesaje.  

In cazul Banc Post erorile aparute vor fi scrise in fisierul generat.  

Stat virament drepturi banesti  

Poate fi tiparit pentru fiecare banca prin apasarea pe butonul <Raport banca>.  

    

. 

  

IV.4 STAT FUNCTII  
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Cu ajutorul acestui ecran se pot defini diferite rapoarte tip stat de functii pentru care se pot 

specifica:  

nume  

titlu - care va aparea pe raport 

data intrarii in vigoare 

criteriile de filtrare utilizate 

comentarii  

optiuni de tiparire: afisare salariati, separator mii, afisare zecimale  

Configuratia unui stat de functii de date este pastrata in baza de date pentru fiecare luna in parte, 

astfel incat daca se doreste generarea unui stat de functii de date dintr-o perioada anterioara va fi 

utilizata configuratia statului de functii respectiv din acea perioada de lucru.  

Pentru a genera un stat de functii trebuie mai intai specificata structura personalului pe fiecare 

loc de munca. Acest lucru se face in modulul <Organizare societate>. Acolo trebuie configurat, 

pentru fiecare loc de munca, numarul de posturi pe functii, specializari si tip de norma. Odata 

configurata structura de personal, se poate apoi obtine situatia posturilor vacante pentru fiecare 

loc de munca din societate.   

Daca nu se face configurarea structurii numarului de posturi pe unul sau mai multe locuri de 

munca, statul de functii poate fi generat, dar nu vor mai fi aratate posturile vacante de pe 

acel/acele locuri de munca ci vor fi listati toti salariatii de pe acel/acele locuri de munca (si care 

indeplinesc conditiile de filtrare specificate). Daca un salariat activ are bifata, in fisa, optiunea 

post vacant acesta va aparea in stat in ultima coloana "Numele si prenumele" cu numele si 

prenumele acestuia precedat de cuvantul "Vacant". Exemplu: Vacant - Popescu Marian.   
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 IV.4.1  Adaugarea unui stat de functii  

- se apasa pe butonul <Adaugare>;  

- se introduce numele si titlul (care va apare la imprimanta);             - se configureaza filtrele 

necesare:  

                        Pot fi folosite 5 filtre: loc de munca , grupa functii, functie salariat, specializare 

salariat, tipul normei zilnice (restul criteriilor de filtrare sunt blocate).  

- din lista filtrelor disponibile se selecteaza filtrul care se doreste a fi configurat;  

- se apasa pe butonul editare filtru;  
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- in ecranul de configurare a filtrului respectiv se selecteaza acele optiuni care vor face parte din 

criteriul de filtrare, prin bifarea casutei din prima coloana a listei cu optiunile diponibile pentru 

criteriul de filtrare selectat.   

- daca se doreste salvarea optiunilor selectate se apasa pe butonul <Salvare> din ecranul de 

configurare a filtrelor si se revine in ecranul principal al modulului;           - daca se doreste 

salvarea modificarilor efectuate se apasa pe butonul <Salvare>.  

         -se poate copia configuratia unui stat de functii existent atunci cand se creeaza un stat de 

functii nou, prin apasarea butonului <Preluare configuratie> ;  

                    IMPORTANT  

Daca in ecranul de configurare a filtrelor se doreste stergerea tuturor optiunilor selectate, se 

apasa pe butonul <Stergere filtre> si tot criteriul de filtrare respectiv va fi resetat adica nu mai 

este selectata nici o optiune din lista;  

Dupa ce se revine din ecranul de configurare a criteriilor de filtrare daca pentru filtrul respectiv 

au fost selectate anumite optiuni (nu toate), atunci in lista criteriilor de filtrare disponibile, din 

ecranul principal, criteriul respectiv va fi colorat in rosu (prima coloana), va fi bifat si in ultima 

coloana va scrie "utilizat";  

Daca in ecranul de configurare a filtrelor au fost selectate toate optiunile disponibile sau nu a fost 

selectata nici o optiune, atunci inseamna ca respectivul criteriu nu este configurat, atunci in lista 

criteriilor de filtrare disponibile, din ecranul principal, criteriul respectiv va fi colorat in negru 

(prima coloana), va fi debifat si in ultima coloana va scrie "neutilizat"  

Daca se doreste stergerea tuturor criteriilor de filtrare configurate pentru un stat de functii, se 

apasa pe butonul <Stergere filtre> din ecranul principal al modulului si toate criteriile de filtrare 

vor fi anulate si in lista vor apare toate colorate in negru, debifate si in ultima coloana va scrie 

"neutilizat".  

            - Fiecare stat de functii are propria configuratie a coloanelor (componente si antet), prin 

apasarea butonului <Configurare coloane> . Se pot configura 36 coloane de date plus 2 coloane 

care sunt fixe (primele 2 cu salariul de incadrare si cuantum post). Se poate modifica denumirea 

coloanei, poate fi stearsa configuratia unei coloane cu ajutorul butonului <Sterge configuratie 
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coloana>. Se poate muta configuratia unei coloane pe o alta pozitie decat cea initiala, fara sa mai 

fie necesara stergerea si readaugarea coloanelor afectate de aceasta operatiune (cu ajutorul  

butoanelor ).  

    

  

  sau  
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 IV.4.2  Modificarea unui stat de functii  

se selecteaza din lista statelor de functii definite, statul care se doreste a fi modificat; 

se apasa pe butonul <Modificare>;  

se modifica configuratia statului conform pasilor enumerati mai sus la procedura de adaugare; 

daca se doreste salvarea modificarilor efectuate se apasa pe butonul <Salvare>.  

 IV.4.3  Stergerea unui stat de functii  

se selecteaza din lista statelor de functii definite, statul care se doreste a fi sters; se apasa pe 

butonul <Stergere> si daca se confirma stergerea statul de functii respectiv va fi sters din 

perioada curenta de lucru.  

 IV.4.4  Tiparirea unui centralizator de date  

se selecteaza din lista statelor de functii definite, statul care se doreste a fi tiparit; 

se apasa pe butonul <Tiparire>;  

 IV.4.5  Filtrele ce pot fi utilizate la definirea unui stat de functii  

Toate statele de functii definite vor avea acelasi format de afisare a datelor. Ceea ce poate diferi 

de la un stat la altul este continutul. Acesta este determinat de modul cum au fost configurate 

cele 5 filtre puse la dispozitie(de munca , grupa functii, functie salariat, specializare salariat, 

tipul normei zilnice ):  

                                  Filtrul dupa loc de munca - este o lista cu toate locurile de munca definite; 

daca se doreste, de exemplu, ca in stat sa nu apara decat salariatii de pe anumite locuri de munca 

se vor bifa casutele corespunzatoare locurilor de munca dorite - vezi figura de mai jos:  
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    Filtrul dupa functie - este o lista cu functiile definite; daca se doreste, de exemplu, ca in 

stat sa nu apara decat salariatii cu anumite functii se vor bifa doar casutele corespunzatoare 

functiilor respective - vezi figura de mai jos:  
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       -La fel se procedeaza si cu celelalte criterii de filtrare  

       Prin apasarea butonului <Vizualizare subtotaluri> se pot seta criteriile de subtotal:  
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      Prin apasarea butonului <Tiparire> apare pe ecran mesajul " Asteptati, se genereaza raportul! 

", si dupa dupa generare apare imediat pe ecran raportul ce se va tipari , cu posibilitatea de setare 

a imprimantei si a caracteristicilor raportului (nr.pagini, copii, orientare) .  
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IV.5 FOAIE DE PONTAJ  

Cu ajutorul acestui ecran se poate configura si tipari foaia de pontaj pe diferite sectii, 

departamente selectate. Configurarea se refera la:  

titlu - care va aparea pe raport 

numar linii  

tip numerotatie coloane concedii afisare numerotatie afisare legenda semnificatie lista 

grupari date, cu urmatoarele posibilitati : grupare date activa,salt la pagina noua,afisare 

semnaturi perioada de tiparire  

criteriile de filtrare utilizate 

comentarii  

Pentru a genera o foaie de pontaj trebuie mai intai specificata structura personalului pe fiecare 

loc de munca. Acest lucru se face in modulul <Organizare societate>.Configuratia unei foi de 

pontaj se pastreaza in baza de date de la o luna la alta. Ceea ce difera este numarul de zile 
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lucratoare si sarbatorile legale, dar aspectul general (titlu, numar linii, tip numerotatie, lista 

coloane pontaje,etc)ramane la fel pana la o noua configurare .  

  

se apasa pe butonul <Modificare>; se introduce titlul (care va apare la imprimanta) si 

celelalte informatii specificate mai sus; se apasa butonul <Tiparire> si va apare fereastra 

de selectie personal pentru care se doreste tiparirea foii de pontaj, conform schemei 

organizatorice ,prin activarea/ dezactivarea filtrelor.  
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se apasa pe butonul F11 - selectare si apare ecranul anterior cu mesajul : "Asteptati, va rog, se 

genereaza raportul!".  

apare pe ecran foaia de pontaj conform configuratiei facute anterior, si,  dupa verificare, se poate 

tipari la imprimanta pentru completarea manuala ,ulterioara, a pontajului personalului selectat ;  
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            IMPORTANT  

Daca in ecranul de configurare a filtrelor se doreste stergerea tuturor optiunilor selectate, se 

apasa pe butonul <Stergere filtre> si tot criteriul de filtrare respectiv va fi resetat adica nu mai 

este selectata nici o optiune din lista;  

  

IV.6 FILTRE RAPOARTE  

    -     lista contine 39 filtre disponibile, care sunt:  

grupa de  localizare in cadrul societatii  (se selecteaza din structura organizatorica a societatii);         

functii (se selecteaza din grupele de functii definite in nomenclator);                                    

                                            

functie salariat (se selecteaza din functiile definite in nomenclator) ; functie secundara salariat 

(se selecteaza din functiile secundare definite in nomenclator); profesie salariat(se selecteaza din 

profesiile definite in nomenclator);  specializare salariat (se selecteaza din specializarile definite 

in nomenclator);  grupa de munca (se selecteaza din grupele de munca definite in nomenclator); 
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tip normator (se selecteaza din tipurile de normator definite in nomenclator); tip norma (se 

selecteaza din tipurile de norma definite in nomenclator); tip salariat (permanent sau 

colaborator); tip secundar salariat (se selecteaza din tipurile secundare de salariat definite in 

nomenclator); tip venit colaborator (se selecteaza din tipurile de venit colaborator definite in 

nomenclator) si sunt valabile doar pentru colaboratori; tip contract; tip durata contract de munca; 

casa de asigurari de sanatate (se selecteaza din casele de asigurari de sanatate definite in 

nomenclator); grupa fonduri salarii (se selecteaza din fondurile de salarii definite in 

nomenclator); fond salarii (se selecteaza din fondurile de salarii definite in nomenclator); cod 

DRG;  

banca (se selecteaza din bancile definite in nomenclator); tip card bancar 

(se selecteaza din tipurile de card definite in nomenclator); sex (masculin 

sau feminin).  

tip salarizare; grad de invaliditate nivel de studii; tip concediu; grupe de 

varsta (maxim 20 de grupe); grupe de vechime (maxim 20 de grupe); 

grupe de salarii (salariul de incadrare este referinta) (maxim 20 de 

grupe). grupari centre de cost centre de cost detalii suplimentare stare 

post de lucru stare salariat stare contract fonduri de pensie privata lista de 

salariati gradatie salarizare  

- din lista celor 39 filtre disponibile se selecteaza filtrul care se doreste a fi configurat;  

- se apasa pe butonul editare filtru;  

- in ecranul de configurare a filtrului respectiv se selecteaza acele optiuni care vor face parte 

din criteriul de filtrare, prin bifarea casutei din prima coloana a listei cu optiunile 

diponibile pentru criteriul de filtrare selectat. Daca criteriul de filtrare selectat este de tip 

lista de grupe valorice, atunci in lista din ecranul de configurare a filtrului se completeaza 

intervalele valorice dorite pentru acel filtru (maxim 20 intervale valorice);  

- daca se doreste salvarea optiunilor selectate se apasa pe butonul <Salvare> din ecranul de 

configurare a filtrelor si se revine in ecranul principal al modulului;      Exemplu de lista 

criterii de filtrare pentru fondurile de plata salarii:  
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Exemplu de lista criterii de filtrare pentru locurile de munca:  
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Exemplu de filtru dupa grupe de varsta:  
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  IMPORTANT  

Daca in ecranul de configurare a filtrelor se doreste stergerea tuturor optiunilor selectate sau a 

tuturor grupelor valorice definite, se apasa pe butonul <Stergere filtre> sau <Stergere grupe>, 

dupa caz si tot criteriul de filtrare respectiv va fi resetat adica nu mai este selectata nici o optiune 

din lista sau nu mai exista nici o grupa de valori in lista;   

Dupa ce se revine din ecranul de configurare a criteriilor de filtrare daca pentru filtrul respectiv 

au fost selectate anumite optiuni (nu toate) sau a fost introdusa cel putin o grupa de valori, atunci 

in lista criteriilor de filtrare disponibile, din ecranul principal, criteriul respectiv va fi colorat in 

rosu (prima coloana), va fi bifat si in ultima coloana va scrie "utilizat";   
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Daca in ecranul de configurare a filtrelor au fost selectate toate optiunile disponibile sau nu a fost 

selectata nici o optiune, inseamna ca respectivul criteriu nu este configurat, si in lista criteriilor 

de filtrare disponibile, din ecranul principal, criteriul respectiv va fi colorat in negru (prima 

coloana), va fi debifat si in ultima coloana va scrie "neutilizat"   

Daca se doreste stergerea tuturor criteriilor de filtrare configurate pentru un centralizator de date, 

se apasa pe butonul <Stergere filtre> din ecranul principal al modulului si toate criteriile de 

filtrare vor fi anulate si in lista vor apare toate colorate in negru, debifate si in ultima coloana va 

scrie "neutilizat".   

            

  

V. EXORT PACHETE DTS  

    In acest modul se pot rula exporturile (pachetele DTS ) definite pentru aplicatia Salary 

Manager. Un pachet DTS este un set de proceduri cu ajutorul carora se pot exporta date din 

aplicatie catre diverse destinatii : fisiere de tip TXT, EXCEL, DBF, etc.Pe baza acestor fisiere 

exportate utilizatorul poate realiza diferite rapoarte si statistici care nu sunt definite in aplicatie.     

Unui export de date date i se poate aplica setul de filtre rapoarte  disponibile si pentru celelalte 

module de rapoarte din aplicatie .Se pot adauga/ modifica/ sterge seturi de filtre care vor fi 

valabile doar pentru exporturile de date (aceste seturi nu vor putea fi utilizate si in celelalte 

module care utilizeaza aceleasi filtre).  
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    Prin apasarea butonului <Ruleaza export date> se executa exportul pachetului . Apare un 

ecran in care se solicita fisierul in care se va face exportul de date. Inainte de rularea exportului 

se poate bifa chekbox-ul  <Afisare configuratie pachet DTS dupa rulare>  si dupa rulare se 

poate vizualiza intreaga configuratie (parametri, conexiuni, pasi de executat, etc) a pachetului 

exportat.  

   Prin apasarea butonului <Stergere pachet DTS selectat>, se executa stergera pachetului 

selectat din lista pachetelor definite.Stergerea poate fi efectuata doar de catre utilizatorii cu 

drepturi configurate in serverul de SQL.  

   Prin apasarea butonului <Instalare pachete DTS>, se intra intr-un ecran de cautare a locatiei  

unde sunt pachetele de export salvate. Dupa selectarea  pachetelor  de export dorite din lista 

pachetelor aflate in locatia respectia (prin apasarea pe butonul <Cauta...>), si prin apasarea 
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butonului <Instaleaza pachete>, acestea vor fi instalate si vor aparea in lista pachetelor DTS 

dorite din ecranul principal.   

 

  

  

VI.  DECLARATIA UNICA D112  

Declaratia unica D112  

Cuprins  

1. Salary Manager –configurari necesare intocmirii D112  

2. Salari Manager – calcul tranzactii societate  
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Declaratie Unica   

Deschidere aplicatie  

Structura D112  

Generare declaratie unica  

Export fisier xml  

Validare fisier xml  

Creare document PDF  

Incarcare fisier xml si Vizualizarare fisier xml  

Rapoarte   

Depunere D112  

  

Salary Manager  

1. Salary Manager –configurari necesare intocmirii D112  

            Pentru realizarea corecta a declaratiei unice este necesar :  

Sa fie  finalizate salariile lunii curente (modificare/actualizare/introducere 

pontaje/tranzactii,etc) sa se efectueze calculul de pontaje si cel salarial sa se listeze un rand 

de centralizatoare si raportul de obligatii societate pentru verificare cote  

 

         

2. Salari Manager – calcul tranzactii societate  

Daca operatiunile de la pct.1 au fost indeplinite cu succes se opereaza:  

Salarizare -> Rapoarte -> Tranzactii Societate -> Calcul Componente , conform imaginilor:  
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Deschidere aplicatie – dublu clik pe iconita DeclaratieUnica – shortcut 

Structura D112:  

Declaratie unica D112 cuprinde urmatoarele meniuri:  

 Meniul Superior: OPERATIUNI DIVERSE    

                                RAPOARTE  

 Meniul Inferior:   CONFIGURARE DECLARATIE  

                                 GENERARE DECLARATIE  

                                VIZUALIZARE XML GENERAT  

  

            Din Operatiuni Diverse aveti posibilitatile:   

  

 GENERARE PERIOADA DE LUCRU NOUA (se trece pe noua luna de lucru)  

 SCHIMBA PERIOADA DE LUCRU (se pot vizualiza datele lunilor anterioare)  

 SCHIMBA TIP DECLARATIE (pentru declaratia rectificativa)  
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 Din Rapoarte aveti posibilitatea de a tipari anexele necesare pentru depunerea declaratiei de 

recuperare bani de la casa de asigurari sociale de sanatate.   

 

  

  

     In Configurare Declaratie puteti vizualiza structura declaratiei (care se schimba doar daca intervin  

modificari la nivel de unitate) si maparea acesteia cu aplicatia de salarizare. Partea de configurare 

cuprinde trei sectiuni:   
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 prima sectiune cuprinde date generale ale declaratiei: daca este sau nu rectificativa, luna 

si anul pentru care se face raportarea, datele reprezentantului legal al unitatii (nume, 

prenume, functie)  

 a doua  sectiune contine date de identificare ale unitatii (cod fiscal, numar registru 

comert, cod CAEN, denumire unitate, adresa, telefon, e-mail, , tariful de risc, obligatiile 

de plata ale unitatii)   

 a treia sectiune contine date ale salariatilor (nume, prenume, cnp, data de 

angajare,coasigurati, date de salarizare necesare intocmirii D112).  

 

  

Obs.: configurarea declaratiei unice a fost efectuata conform legii si normelor de aplicare 

in vigoare. Specificatiile tehnice, informatiile necesare intocmirii D112, structura fisierului 

xml, corelatiile si validarile fisierului xml au fost in deplina concordant cu cele postate pe 

situl ministerului de finante: www.anaf.ro    

  

3. Din Generare Declaratie se apasa butonul Generare Declaratie Unica   
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4. Export fisier XML – dupa generarea declaratiei se apasa butonul Export declaratie in 

format xml, conform imaginii de mai jos  

  



  

    

  

  

-160-  

  

  
  
  

 
 

5. Validare fisier xml generat: se deschide aplicatia de validare DukIntegrator ( aplicatie 

furnizata de ministerul de finante). Se alege fisierul xml generat si exportat la punctual 4. 

Daca in urma validarii apar erori, se corecteaza si se valideaza fisierul xml pana nu mai 

exista erori si  apare mesajul: “Validare fara erori”.   

Atentie!!!!!!!: de urmarit ca aplicatia de validare a fisierului xml sa fie actualizata la zi  

(vezi site-ul nimisterului de finante www.anaf.ro; 

http://static.anaf.ro/static/10/Anaf/declunica/Declaratiaunica.htm; sectiunea soft J – PDF 

Java)  

  

6. Creare document PDF – o data validat fisierul xml (“Validare fara erori”), se apasa  

VALIDARE+CREARE PDF.  

  

http://www.anaf.ro/
http://www.anaf.ro/
http://static.anaf.ro/static/10/Anaf/declunica/Declaratiaunica.htm
http://static.anaf.ro/static/10/Anaf/declunica/Declaratiaunica.htm
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7. Vizualizare fisier xml generat – se merge pe meniul Vizualizare XML generat, adpoi se 

CAUTA fisierul xml (cel validat si fara erori) si se INCARCA XML.  
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8. Rapoarte – dupa incarcarea XML-ului validat si fara erori, se listeaza anexele  

 

  

9. Depunere D112 – se listeaza PDF-ul creat cu ajutorul aplicatiei DukIntegrator, se verifica 

cotele,  se semneaza , se stampileaza si se listeaza. Declaratia se depune online pe site-ul 

ANAF-ului.  

 

VI.1 Raportari  

1. Declaratia unica.  Fisier PDF semnat electronic si anexele pentru Casa de Sanatate.  

2. State de plata cu 14, 28, 64 si 128 coloane. Statele de plata cu 64 si 128 coloane sunt 

optimizate pentru imprimante matriceale folosind formatul US Std Fanfold si fontul Draft 20 
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cpi. Toate statele de plata au o anexa ce contine pana la 16 coloane cu sume totalizatoare 

pentru salariatii selectati sa apara intr-un stat de plata.  

3. State de plata avansuri  

4. Fluturasi lichidare cu 28 si 64 coloane in format fix sau variabil  

5. Centralizatoare state plata cu 14, 28, 64 si 128 coloane  

6. Fisa fiscala pentru salariati permanenti si colaboratori  

9. Liste personal  

10. Verificare CNP salariati si parteneri  

11. Fisa salariat  

12. Situatia lunara a tranzactiilor societatii  

13. Nota contabila  

14. Stat functii  

15. Situatia concediilor pe o perioada  

16. Situatia avansurilor de concediu de odihna  

17. Situatia concediilor medicale / Centralizator drepturi CAS  

18. Rapoarte generale - se pot defini, in functie de necesitati, diverse centralizatoare de date cu 

12, 36 sau 64 coloane care extrag din tranzactii valorile componentelor salariale selectate ca 

surse de date pentru coloanele centralizatorului, conform criteriilor de selectie dorite  

19. Personal pensionabil  

20. Foaie de pontaj  

  

 VII.  CONFIGURARI  

VII.1 CONFIGURARE PERIOADE DE LUCRU  

Referitor la perioada de lucru, exista 2 notiuni:  

-          perioada oficiala de lucru o        Perioada oficiala este ultima luna de lucru de salarizare, 

cea activa; numai luna oficiala de lucru va putea fi inchisa, iar in momentul inchiderii lunii 

oficiale, luna urmatoare va fi luna oficiala.  

o        Ex:  in momentul initializarii aplicatiei luna oficiala va fi aceeasi cu cea curenta  
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 -        perioada curenta de lucru  

o        perioada curenta de lucru poate fi perioada oficiala sau oricare din lunile anterioare celei 

oficiale (lunile anterioare se refera la lunile in care a functionat aceasta aplicatie) Perioada de 

lucru se poate configura:  

- la nivel general (pentru toti utilizatorii de la toate statiile de lucru)  

- la nivel local (configurarea perioadei de lucru va avea efect doar asupra statiei de lucru 

curente)  

Configurare perioada de lucru la nivel general  

Accesul la aceasta optiune se face din meniul Configurare/Perioada de lucru/Generala  

  

  

 

 Modificarea lunii curente, daca se face aici, este valabila pentru toti utilizatorii care vor utiliza 

aplicatia indiferent de statia de lucru la care lucreaza. Totusi, daca exista utilizatori conectati, 

atunci acestia vor lucra in continuare pe lunile pe care incepusera lucrul inaintea modificarii; 

modificarile facute intra in vigoare la urmatoarea relogare a acestora.  

Luna modificabila  

 Se pot face modificari doar pe perioada oficiala de lucru daca aceasta nu este blocata. Blocarea 

lunii oficiale de lucru se poate face selectandu-se casuta <Blocare modificari>. Aceasta casuta 

apare numai la selectarea perioadei oficiale din lista perioadelor existente. Pentru a putea face 

aceasta operatiune utilizatorul trebuie sa fie Administrator.  Pe perioadele de lucru anterioare 

celei oficiale nu se pot face modificari decat de catre utilizatorii cu rol de Administrator.    

Configurare perioada de lucru la nivel local  
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Accesul la aceasta optiune se face din meniul Configurare/Perioada de lucru/Locala  

  

 Modificarea lunii curente, daca se face aici, are efect doar local, pentru statia curenta de lucru si 

pentru utilizatorul conectat.  

   Daca s-a stabilit o luna curenta de lucru pentru toti utilizatorii de catre un Administrator, 

atunci, din acest loc se poate stabilii o alta luna de lucru – locala – pentru statia curenta de lucru 

si pentru utilizatorul conectat, daca este necesar. Aceasta setare se va pierde la urmatoarea logare 

cand luna curenta va fi cea setata la nivel general.  

VII.2 CONFIGURARI SOCIETATE  

VII.2.1 Date generale  

   In acest eran se face configurarea datelor generale ale societatii. Urmatoarele campuri (marcate 

cu rosu) se completeaza obligatoriu:  

Cod societate  

Tip societate  

Denumire societate  

Cod fiscal  

Numar inmatriculare Registrul Comertului  

Strada  

Numar  

Localitate  

Judet  

-    Exista posibilitatea selectarii judetului si localitatii apasand butonul de la campul 'Localitate', 

dupa care se deschizande o fereastra cu toate judetele si localitatile din Romania.  

 -Se completeaza si campul : zi plata lichidare, folosita in anumite rapoarte .  
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VII.2.2 Configurari societate  

   In acest eran se face configurarea datelor generale ale societatii.  
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-Se configureaza optiunea de calcul automat salariu in urma actualizarilor efectuate in modulul  

Pontaje si tranzactii  

Daca se bifeaza optiunea atunci la intrarea in modulul Pontaje/Tranzactii optiunea <Calcul 

automat salariu> va fi bifata si in momentul salvarii se va efectua si calculul de salariu pentru 

salariatul respectiv.   
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Daca se bifeaza optiunea de stergere date nomenclatoare la inchidere de luna, vor fi sterse 

locurile de munca si functiile care nu au fost atasate salariatilor.  

-In functie de tipul de schimbare a setului de componente ales, care poate fi cu inlocuirea tuturor 

componentelor (se sterg componentele primului set, mai putin cele folosite la calculul 

concediului medical, concediului de odihna si avansuri, si sunt inlocuite cu componentele 

celuilalt set) sau, cu completarea componentelor neatasate, la schimbarea setului, se va tine cont 

de varianta selectata.  

-Optiunea de generare automata a marcii pentru salariatii noi.  

Daca se bifeaza aceasta optiune, in modulul Management Personal , la adaugarea unui salariat 

nou, se va genera automat marca acestuia in functie de tipul de generare a marcii setate in 

configurare (cea mai mare marca sau cautare in serii de marci libere), precum si intervalul de 

cautare al marcii.  

Daca se configureaza o grila de vechime, de tip suma si o selectam in grila de concedii, la 

inchidere de luna vor fi actualizate zilele de concediu de odihna conform acestei grile.  

-Optiunea de prag de avertizare RON, utilizata la convertirea monedei nationale vechi (ROL) la 

noua moneda nationala (RON).  

 

VII.2.3 Organizare societate   

Aici se face configurarea structurii organizatorice a societatii. Este pus la dispozitie un sistem pe 

4 nivele ierarhice: Filiala sectie departament subdepartament  

La nivelul fiecarui loc de munca se pot configura:  

1.Salariatii care apartin direct unui loc de munca (configurarea se face din < Detalii salariat>); 

Pentru un loc de munca se poate specifica un centru de cost implicit, care va fi selectat automat 

atunci cand locul de munca respectiv va fi atribuit unui salariat (in fisa de date personale a 

acestuia);   
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2.Grupa de munca - aceasta configurare se transmite tuturor salariatilor atasati locului de 

munca iar la nivel de salariat (< Detalii salariat>) nu se poate decat vizualiza grupa de munca 

asociata conform locului de munca;  

Cand schimbi grupa de munca a unui loc de munca, angajatii care erau alocati pe acel loc de 

munca pastreaza vechea grupa de munca. Noua grupa de munca va fi asociata doar locului de 

munca, dar angajatii vor avea vechea grupa de munca, cu vechile seturi de componente asociate 

fiecarui angajat, seturi de componente specifice vechii grupe.   

3. Fondul de salarii - schimbarea fondului de salarii implica:  

- actualizarea fondului de salarii in fisele tuturor salariatilor de pe acel loc de munca, care mai 

aveau configurat acel fond de salarii, cu cel nou;  

    Exemplu: locul de munca L avea configurat initial fondul de salarii F1; se schimba F1 cu F2; 

toti salariatii de pe locul de munca L care aveau F1 vor primii noul fond F2; salariatii de pe L 

care nu mai aveau fondul F1 ci aveau, de exemplu, fondul F3 nu sunt afectati.  

- actualizarea fondului de salarii in componentele atasate salariatilor de pe acel loc de munca, 

care mai aveau configurat acel fond de salarii, cu cel nou;  

    Exemplu: locul de munca L avea configurat initial fondul de salarii F1; se schimba F1 cu F2; 

toti salariatii de pe locul de munca L care aveau F1 vor primii noul fond F2; salariatii de pe L 

care nu mai aveau fondul F1 ci aveau, de exemplu, fondul F3 nu sunt afectati; salariatilor carora 

li s-a facut schimbarea F1 in F2 li se vor actualiza si componentele salariale (care mai aveau 

fondul F1) cu noul fond F2; daca acei salariati care au fost afectati de schimbarea F1 in F2 aveau 

si componente atasate cu fonduri de salarii diferite de F1 acele componente vor ramane 

neafectate.  

Un loc de munca nu poate fi sters daca:  

- are salariati atasati;  

- exista cel putin un loc de munca inferior ce apartine de el;  

- este configurat in cel putin o componenta salariala atasata unui salariat.  

Inainte de inceperea configurarii structurii organizatorice, trebuiesc configurate grupele de 

munca si fondurile de salarii.  

Ecranul principal:  
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Mutare loc de munca in structura organizatorica.  
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Daca se apasa butonul <Modificare> in ecranul principal, apare butonul <Schimbare locatie>, cu 

ajutorul caruia se poate schimba locatia unui loc de munca. Se alege in schema nivelul si se 

apasa pe locul de munca in subordinea caruia va fi adus si astfel devine activ butonul 

<Acceptare>. Ex: Sectia clinica MEDICINA INTERNA I se muta in locatia: DIABET 

ZAHARAT,NUTRITIE SI BOL....  
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Se poate muta un loc de munca intr-o alta locatie, doar daca incape in noua locatie cu toata 

substructura lui ierarhica.  

Un  loc de munca, poate deveni cel mai jos ierarhic subdepartament(ex: o sectie cu un 

departamen, poate deveni departament, iar departamentul sectiei va deveni subdepartament; 

sectia aceasta nu poate deveni subdepartament).  

Nu se poate muta un loc de munca in cadrul aceluiasi loc de munca (ex: nu se poate muta un 

departament in cadrul aceleiasi sectii).  

Odata cu mutarea unui loc de munca, toti angajatii de pe acel loc de munca, vor fi mutati odata 

cu noul loc de munca.  

Se genereaza un comentariu in fereastra 'Organizare societate', in campul 'comentarii' asociat 

locului de munca, cu detalii despre vechea si noua locatie a locului de munca.  
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Daca se alege ca destinatie un loc de munca unde exista ID-ul locului de munca ce se doreste 

mutat si se apasa <Salvare>  apare un mesaj de atentionare care-ti da  posibilitatea renuntarea la 

operatiune, mutarea in alta locatie, sau schimbarea ID-ului locului de munca ce se doreste mutat.  

  
  

In urma apasarii butonului <Yes> apare mesajul de atentionare pentru reintroducerea unui alte 

cod numeric si prin apasarea de <Id-uri disponibile> se afiseaza in caseta de mesaj numerele care 

nu se pot introduce din plaja valabila.  
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VII.2.4 Organizare stat de functii   

Aici se face configurarea structurii organizatorice a statelor de functii ale societatii. Este pus la 

dispozitie un sistem pe 4 nivele ierarhice:   

Filiala Sectie 

departament 

subdepartamen

t  

La nivelul fiecarui loc de munca se pot configura:  

1.Salariatii care apartin direct unui loc de munca (configurarea se face din < Detalii salariat>);  

2.Grupa de munca - se configureaza conform statului de functii.  

3. Fondul de salarii - se configureaza conform statului de functii.  

4. Structura numarului de personal pe functii, specializari,norme de munca;  

Aceasta configurare este necesara pentru obtinerea raportului <Stat de functii> si se poate face 

prin actionarea butonului <Macheta personal>. In ecranul care apare, <Vizualizare si configurare 

structura personal pe functii> va aparea o lista cu functiile pentru care s-a configurat numarul de 

posturi (daca s-a configurat ceva). Daca nu este nimic configurat se alege optiunea <Toate 

functiile> pentru vizualizarea intregii liste cu functiile definite; in coloana <numar posturi> va 

aparea cifra 0 pentru ca nu exista un numar de posturi deja configurat.   

Pentru a configura o anumita functie, o specializare, o anumita norma si un numar de posturi, se 

apasa butonul <Adaugare/Modificare> dupa care va aparea fereastra de selectare a specializarii, 

normei si de introducere a numarului de posturi dorit.  

La <Adaugare>, devine activ butonul 'ID-uri disponibile', cu ajutorul caruia se pot identifica 

IDurile ce pot fi introduse pentru locul de munca ce se adauga.  

Daca se salveaza operatiunile efectuate, la revenirea din ecranul de <Introducere numar posturi> 

in lista se vor putea vedea configurarile facute. Lista are 2 optiuni de vizualizare:  

-Doar functiile pentru care s-a specificat numarul de posturi  



  

  

  

  

  

  

  

-175-  

  

  

        ·        In situatia asta, in lista pot fi vazute doar functiile pentru care s-au facut configurari si 

de aici, prin apasarea butonului <Modificare> nu se pot decat modifica setari. O functie poate 

aparea de mai multe ori in lista, dar perechea functie – specializare – norma trebuie sa fie unica:   

   

Ex:  Functie                    Specializare            Norma                     Numar posturi                     

- situatie corecta:  

                        Functie 1               Spec 1                    Intreaga                                1         

                        Functie 1               Spec 1                    Jumatate                               2                         

Functie 1               Spec 2                    Intreaga                                1                     - 

situatie incorecta:  

                        Functie 1               Spec 1                    Intreaga                                1               

                        Functie 1               Spec 1                    Intreaga                                2    

- Toate functiile   

In aceasta situatie se pot vedea toate functiile si numarul de posturi configurat (daca s-a 

configurat ceva)  

Setarile facute la nivelul unui loc de munca nu se propaga la locurile de munca subordonate; 

pentru acestea se fac configurari separat.  

Un loc de munca nu poate fi sters daca:  

- are salariati atasati;  

- exista cel putin un loc de munca inferior ce apartine de el;  

    Inainte de inceperea configurarii structurii organizatorice, trebuiesc configurate grupele de 

munca si fondurile de salarii.  

Ecranul principal:   



  

    

  

  

-176-  

  

  
  
  

  

  

Macheta personal:  
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Mutare loc de munca in structura organizatorica.  
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Daca se apasa butonul <Modificare> in ecranul principal,apare butonul <Schimbare locatie>, cu 

ajutorul caruia se poate schimba locatia unui loc de munca. Se alege in schema nivelul si se 

apasa pe locul de munca in subordinea caruia va fi adus si astfel devine activ butonul  

<Acceptare>. Ex: GASTRO TEST MUTARE se muta in locatia: DIABET 

ZAHARAT,NUTRITIE SI BOL....  
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Se poate muta un loc de munca intr-o alta locatie, doar daca incape in noua locatie cu toata 

substructura lui ierarhica.  

Un  loc de munca, poate deveni cel mai jos ierarhic subdepartament(ex: o sectie cu un 

departamen, poate deveni departament, iar departamentul sectiei va deveni subdepartament; 

sectia aceasta nu poate deveni subdepartament).  

Nu se poate muta un loc de munca in cadrul aceluiasi loc de munca (ex: nu se poate muta un 

departament in cadrul aceleiasi sectii).  

Odata cu mutarea unui loc de munca, toti angajatii de pe acel loc de munca, vor fi mutati odata 

cu noul loc de munca.  

Se genereaza un comentariu in fereastra 'Organizare societate', in campul 'comentarii' asociat 

locului de munca, cu detalii despre vechea si noua locatie a locului de munca.  

Daca se alege ca destinatie un loc de munca unde exista ID-ul locului de munca ce se doreste 

mutat si se apasa <Salvare>  apare un mesaj de atentionare care-ti da  posibilitatea renuntarea la 

operatiune, mutarea in alta locatie, sau schimbarea ID-ului locului de munca ce se doreste mutat.  
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VII.2.5 Configurare coduri DRG  

  

   

In acest ecran se configureaza codurile DRG.  

Nu este posibila stergerea unui cod DRG daca exista cel putin un loc de munca la care a fost 

atasat.   
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VII.2.6 Fonduri de salarii  

 In acest ecran se configureaza fondurile de salarii si grupele de fonduri si pot fi vizualizate 

legaturile acestora.   

 Nu este posibila stergerea unui fond de salarii daca:  

- exista cel putin un loc de munca la care s-a atasat;  

- este configurat in fisa cel putin unui salariat;  

- este configurat cel putin unei componente atasate unui salariat.  

  

 

     

    

Pentru a vizualiza legaturile unui fond de salarii, trebuie mai intai selectat din lista si apoi se va 

apasa pe butonul <Lista legaturi ...>. Va aparea un ecran in care vor fi afisate aceste legaturi - 
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adica toate locurile de munca avand configurat fondul de salarii respectiv si toti salariatii care il 

au configurat in fisa sau configurat la cel putin o componenta salariala atasata.  

   

  

  

VII.2.7 Configurare grupe de munca  

 In acest ecran se configureaza grupele de munca.  
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Nu se poate sterge o grupa de munca daca exista vreun loc de munca sau salariat la care s-a 

atasat respectiva grupa de munca.  

VII.2.8 Centre de cost  

 In acest ecran se configureaza centrele de cost si grupele de centre de cost si pot fi vizualizate 

legaturile acestora.  

 Nomenclator de centre de cost este  ierarhizat pe 2 nivele (grupari si centre de cost efective) ;  

- centrele de cost se pot atribui locurilor de munca sau direct salariatilor ;   

- cele 2 nivele ale nomenclatorului pot fi utilizate ca si criterii de filtrare in rapoarte generale, 

rapoarte recapitulative, note contabile, rapoarte de personal;  

- cele 2 nivele pot fi utilizate ca si criterii de subtotalizare si ordonare a datelor din rapoartele 

generale.  

 Nu este posibila stergerea unui centru de cost daca:  

- exista cel putin un loc de munca la care s-a atasat;  

- este configurat in fisa cel putin unui salariat;  
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  Pentru a vizualiza legaturile unui centru de cost, trebuie mai intai selectat din lista si apoi se va 

apasa pe butonul <Lista legaturi ...>. Va aparea un ecran in care vor fi afisate aceste legaturi - 

adica toate locurile de munca avand configurat centru de cost respectiv si toti salariatii care il au 

configurat  in  fisa  .   
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VII.3 CONFIGURARI GENERALE       

VII.3.1 Configurare functii in societate   

  In acest ecran se configureaza functiile, categoriile si  grupele de functii. O categorie va 

apartine doar unei singure grupe de functii si poate fi mutata de la o grupa la alta. O functie va 

apartine unei singure categorii si poate fi mutata de la o categorie la alta categorie.  
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La nivel de functie se pot 

configura: grupa de functii  

categoria de functii  nivelul de 

studii  salariul de baza minim si 

maxim prioritatea  

Prioritatea reprezinta un numar intre 0 si 30.000 si este folosita ca indicator al importantei 

functiei respective.  Cu cat prioritatea este mai mica cu atat importanta este mai mare. Este 

utilizata ca un criteriu de ordonare in rapoarte. Valoarea implicita este 10.000 (daca nu se 

specifica la configurarea functiei).   

Salariile de incadrare minim si maxim sunt utilizate la limitarea salariului de incadrare in 

momentul adaugarii unui salariat sau modificarii datelor din fisa acestuia.   

  

Pentru fiecare functie din lista se poate specifica o functie corespondenta  din Catalogul  

Ocupatiilor din Romania, operatiune ce se poate realiza apasandu-se butonul, care va afisa o 

fereastra de unde se poate selecta functia corespondenta.   
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VII.3.2 Configurare functii secundare in societate   

 In acest ecran se configureaza functiile secundare. Un salariat poate avea configurata si o functie 

secundara pe langa cea de baza. Functiile secundare reprezinta criteriu de ordonare, la ele 

putandu-se configura o prioritate ce poate lua valori intre 0 si 255. Cu cat prioritatea este mai 

mica cu atat importanta este mai mare:  

Ex: Daca doi salariati sunt incadrati cu aceeasi functie de baza si daca unul dintre ei are 

configurata si o functie secundara atunci el va aparea intr-un raport inaintea celuilalt. Daca ambii 

au configurate functii secundare, cel cu functia secundara cu prioritatea mai mica va aparea 

primul in raport.  

Daca exista cel putin un salariat cu aceasta functie secundara, atunci stergerea ei nu este posibila.  

Functiile secundare se configureaza pentru un salariat la nivel de fisa salariat.  
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VII.3.3 Configurare profesii   

  

 In acest ecran se configureaza profesiile.   

Nu este posibila stergerea unei profesii daca exista cel putin un salariat la care a fost atasata.   
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VII.3.4 Tipuri de studii   

  

  

  

    

In acest ecran se configureaza tipurile de studii.  

 Nu este posibila stergerea unui tip de studiu daca exista cel putin un salariat la care s-a atasat.  
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VII.3.5 Configurare specializari 1  

  

In acest ecran se configureaza specializarile 1.  

Nu este posibila stergerea unei specializari 1 daca exista cel putin un salariat la care s-a atasat 

sau daca a fost folosita in macheta de personal.  
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VII.3.6 Configurare specializari 2  

  
In acest ecran se configureaza specializarile 2.  

Nu este posibila stergerea unei specializari  2 daca exista cel putin un salariat la care s-a atasat     



  

    

  

  

-194-  

  

  
  
  

VII.3.7 Configurare competente 1  

  

In acest ecran se configureaza competentele 1 medici.  

Nu este posibila stergerea unei competente1 daca exista cel putin un salariat la care s-a atasat .  

 

VII.3.8 Configurare competente 2  
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In acest ecran se configureaza competentele 2 medici.  

Nu este posibila stergerea unei competente2 daca exista cel putin un salariat la care s-a atasat .  
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VII.3.9 Configurare grade didactice  

   
In acest ecran se configureaza gradele didactice.  

Nu este posibila stergerea unui grad daca exista cel putin un salariat la care s-a atasat .  

VII.3.10 Motive incetare contract de munca  

 In acest ecran se configureaza motivele de incetare contract de munca.  

 Nu este posibila stergerea unui motiv de incetare contract de munca daca exista cel putin un 

salariat la care s-a atasat.  
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VII.3.11 Configurare tipuri acte de identitate  

 In acest ecran se configureaza tipurile de acte de identitate.  

Nu este posibila stergerea unui tip de act de identitate daca exista cel putin un salariat sau 

partener la care s-a configurat.  
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VII.3.12 Configurare confesiuni religioase  

 In acest ecran se configureaza tipurile de confesiuni religioase.  

 

Nu este posibila stergerea unui tip de confesiune religioasa daca exista cel putin un salariat care 

s-a configurat.  
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VII.3.13 Configurare cetatenii  

 In acest ecran se configureaza tipurile de cetatenii. Nu este posibila stergerea unui tip de  

cetatenie daca exista cel putin un salariat care s-a Configurat.   

  

  

  

VII.3.14 Grade invaliditate  

 In acest ecran se configureaza coeficientii de deducere asociati fiecarui grad de invaliditate.  

 Nu sunt posibile: adaugarea unui grad de invaliditate; stergerea unui grad de 

invaliditate daca exista cel putin un salariat la care s-a atasat.  
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    La salvarea unui grad de invaliditate se actualizeaza indicii tuturor partenerilor. Acest lucru 

poate fi vazut in fisa salariatilor pagina diverse. Indicele unui partener se calculeaza prin 

insumarea coeficientului corespunzator gradului de invaliditate si a celui corespunzator tipului 

de partener.  

  

  

VII.3.15 Configurare tipuri de parteneri  

 In acest ecran se configureaza coeficientii de deducere asociati tipurilor de parteneri.  

 Nu este posibila adaugarea sau stergerea unui tip de parteneri. Aici se poate face doar 

modificarea coeficientilor.  

 



  

  

  

  

  

  

  

-201-  

  

  

La salvarea unui tip de partener se actualizeaza indicii tuturor partenerilor existenti. Acest 

lucru poate fi vazut in fisa salariatilor pagina diverse.  

Indicele unui partener se calculeaza prin insumarea coeficientului corespunzator gradului de 

invaliditate si a celui corespunzator tipului de partener.  

VII.3.16 Tipuri secundare de parteneri  

 In acest ecran se configureaza tipurile secundare de parteneri.  

Nu se poate sterge un tip secundar de parteneri daca este atribuit cel putin unui pertener. 

Tipurile secundare de parteneri sunt utille pentru crearea fisierului DBF ce contine lista 

asiguratilor si a persoanelor aflate in intretinerea acestora pentru casele de asigurari de sanatate.  
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VII.3.17 Configurare banci  

 In acest ecran se configureaza bancile.  Este obligatorie completarea numelui bancii la 

definirea/modificarea unei banci.  Daca se doreste efectuarea de plati pe carduri pentru o banca, 

atunci trebuiesc completate si urmatoarele campuri:  

- Codul de identificare al societatii primit de la banca (necesar pentru realizarea exporturilor 

pentru plata pe card);  

- Contul bancar al societatii;   

- Detalii contract incheiatintre societate si banca;     - Procedura de export catre banca:  

            Procedura care se selecteaza aici va fi folosita la realizarea exportului pentru plata pe 

card pentru banca respectiva.  

            Exemplu:   

             La configurarea bancii BCR se va alege obligatoriu procedura de export pentru BCR 

altfel exportul nu va reusi.  

 Nu este posibila stergerea unei banci daca exista cel putin un salariat la care s-a atasat.  
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VII.3.18 Configurare carduri  

 In acest ecran se configureaza tipurile de carduri.  

 Nu este posibila stergerea unui tip de card daca exista cel putin un salariat la care s-a atasat.  
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VII.3.19 Configurare case de asigurari de sanatate  

 In acest ecran se configureaza Casele de Asigurari de Sanatate.  

 Nu este posibila stergerea unei Case de Asigurari de Sanatate daca exista cel putin un salariat la 

care s-a configurat.  

 Pentru a se putea crea fisierul cu lista asiguratilor si a persoanelor aflate in intretinerea acestora 

pentru o anumita Casa de Asigurari de Sanatate trebuie specificata procedura de lucru prin 

selectare din lista procedurilor <Procedura de creare a listei asiguratilor>.  
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   Pentru a putea obtine raportarile <Centralizator case de asigurari de sanatate> si 

<Contributia la fondul de asigurari de sanatate> trebuiesc configurate casele de asigurari de 

sanatate in acest modul si apoi, in modulul <Detalii salariat>, configurata la fiecare salariat in 

parte, casa de asigurari de sanatate de care apartine.  

VII.3.20 Configurare tipuri de stare civila  

 In acest ecran se configureaza tipurile de stare civila.  

 Nu este posibila stergerea unui tip de stare civila daca exista cel putin un salariat la care s-a 

atasat.  
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VII.3.21 Configurare tipuri de stagiu militar  

 In acest ecran se configureaza tipurile de stagiu militar.  

 Nu este posibila stergerea unui tip de stagiu militar daca exista cel putin un salariat la care s-a 

atasat.  
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VII.3.22 Configurare credite personal medical  
VII.3.22.1 Configurare categorii surse de credite medicale  

  

In acest ecran se configureaza categoriile de surse de credite medicale.  

Nu este posibila stergerea unei categorii de credite medicale daca este atasata la o sursa de credit 

medical.  

Se pot defini categoriile de surse de credite, categorii care vor sta apoi la baza surselor de credite 

propriuzise. Aceasta clasificare a surselor de credite pe categorii este utila in rapoartele aferente 

modulului (afisare si/sau filtrare).  

Pentru fiecare categorie de sursa de credite trebuiesc specificate urmatoarele informatii: 

denumire, observatii.  
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VII.3.22.2 Configurare surse de credite medicale  

 In acest ecran se configureaza sursele de credite medicale propriuzise.  

Dupa ce se definesc categoriile de surse de credite se definesc sursele de credite propriuzise, care 

au la baza categoriile definite anterior. O sursa de credite reprezinta evenimentul in sine : de 

exemplu un simpozion stiintific. Odata definita, o sursa de credite poate fi atasata simultan la 

mai multi salariati (daca a fost o participare multipla) astfel incat sa nu fie necesara specificarea 

sursei de credite pentru fiecare salariat in parte. O data definite sursele de credite pot fi utilizate 

in rapoartele din cadrul modulului (afisare si/sau filtrare).  

Pentru fiecare sursa de credite trebuiesc specificate urmatoarele informatii: 

denumire,organizator, categorie (curs, manifestare stiintifica, etc), data de inceput, data de sfarsit 

(necesara daca evenimentul se desfasoara pe mai multe zile), numar implicit de credite (un 

numar implicit de credite care se adauga la fiecare angajat care a participat, cu posibilitatea 

modificarii ulterioare), observatii   
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Nu este posibila stergerea unei surse de credite daca exista cel putin un salariat caruia i s-a 

atribuit sursa respectiva.  

  

  

VII.3.22.3 Configurare tipuri de participare  

 In acest ecran se configureaza tipurile de participare la un eveniment anume : autor, coautor, 

simplu participant, etc.  

In functie de gradul de implicare se diferentiaza si creditele acordate. Pentru fiecare categorie de 

sursa de credite trebuiesc specificate urmatoarele informatii: denumire, comentarii.  
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VII.4 CONFIGURARI NORMATOARE  

VII.4.1 Tipuri de normatoare  

  

  

In acest ecran se definesc tipurile de normatoare (reprezinta numarul teoretic de ore lucratoare 

intr-un interval de timp – ziua).   

  

Perioada de lucru (an/luna) pentru care se definesc tipurile de normatoare este afisata in titlul 

ecranului si toate configurarile se refera la acea perioada.  

 La definirea unui normator este obligatorie completarea campurilor:  

denumire numar mediu ore lucratoare in functie de norma de lucru  numar zile lucratoare 

saptamanal - trebuie sa fie acelasi pentru toate tipurile de normatoare definite intr-o perioada de 

lucru (an/luna)  

   

Restrictii  

- numarul zile lucratoare saptamanal trebuie sa fie acelasi pentru toate tipurile de normatoare 

definite intr-o perioada de lucru (an/luna)  
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- daca pentru o perioada de lucru se face definirea tipurilor de normatoare si nu mai exista nici un 

alt tip de normator definit, atunci poate exista situatia cand exista deja un normator definit dintr-

o perioada de lucru anterioara. In acest caz numarul de zile lucratoare saptamanal va trebui sa fie 

egal cu cel din normatorul deja definit  Verificari salvare numarul de zile lucratoare dintr-o 

saptamana trebuie sa fie acelasi la toate normatoarele din luna daca in perioada de lucru 

respectiva (an,luna) nu este definit nici un tip de normator, atunci se verifica daca exista DEJA 

generat vreun normator (pentru ca se pot genera normatoare pe ani urmatori).  

Exemplu: Sunt in aprilie 2002 si pot genera un normator pentru 2003, desi nu am ajuns inca in 

2003; in cazul asta numarul de zile lucratoare dintr-o saptamana pentru toate lunile din 2003 a 

fost luat din ultimul tip de normator definit pe 2002). Daca este deja un normator definit, verific 

numarul de zile lucratoare saptamanal al tipului de normator pe care vreau sa-l salvez cu 

numarul de zile lucratoare dintr-o saptamana luat din normatorul deja definit.  

 Verificari stergere:  

nu se poate sterge un tip de normator daca a fost atasat la cel putin un salariat 

nu se poate sterge un tip de normator daca s-a generat un normator pe baza lui  

 Atasare tip de normator la salariati  

 Un tip de normator, odata definit se poate atasa salariatilor prin apasarea butonului <Adauga la  

…>.    

 Observatie: Daca salariatul caruia i se ataseaza la un moment dat un tip de normator are pontaje, 

tranzactii sau concedii introduse, atasarea nu este permisa. Asta presupune ca acel salariat are 

deja un normator configurat. Daca se doreste totusi schimbarea normatorului unui salariat si 

exista pontaje, tranzactii sau concedii introduse, atunci acestea trebuiesc sterse si adaugate la loc 

dupa schimbarea tipului de normator.  

   

In urma apasarii acestui buton va aparea o fereastra de cautare unde se poate stabili un grup de 

salariati care vor primi acest tip  de normator:    
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Configurare normatoare  
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In acest ecran se face configurarea detaliata a tipurilor de normatoare definite in modulul < 

Tipuri de normatoare>. Pentru fiecare tip de normator se configureaza numarul de ore 

lucratoare dintr-o zi pentru un anumit an. Se pot defini normatoare pe ani urmatori celui curent 

de lucru. Este obligatorie definirea tipurilor de normatoare inainte de generarea normatoarelor.  

   

Calculul numarului de zile calendaristice ale fiecarei luni, al numarului de zile lucratoare dintr-o 

luna si al numarului de ore lucratoare dintr-o luna se face automat. Acest calcul se face in functie 

si de sarbatorile legale configurate (modulul < Sarbatori legale>).   

Restrictii la generarea unui normator:  

- nu se pot genera normatoare pentru un an anterior celui curent  

- numarul de zile lucratoare dintr-o saptamana se ia automat de la tipul de normator asociat 

normatorului care se adauga; acest numar va aparea la toate lunile din anul care se adauga 

-         daca se adauga un normator pentru un an urmator celui curent, atunci (nu sunt tipuri 

de normatoare definite pentru acel an) se va folosi numarul de zile dintr-o saptamana din 

ultimul tip de normator definit cu tipul celui curent Restrictii la calculare/recalculare 

normator: nu se poate modifica normatorul dintr-o perioada anterioara celei curente nu se 

poate face recalcularea pe  un an anterior celui oficial   pe anul oficial recalcularea va avea 

loc de la luna oficiala pe un an urmator celui curent recalcularea va avea loc de la prima 

luna a anului nu se poate face recalculare in acea luna daca pe vreuna din lunile mai mari 

sau egale cu cea oficiala de lucru exista concedii introduse  numarul de zile lucratoare 

dintr-o saptamana poate lua valori doar intre 3 si 6 numarul de ore lucratoare dintr-o zi 

poate lua valori doar intre 1 si 24  

 IMPORTANT:Inaintea configurarii si calculului normatoarelor trebuiesc configurate 

sarbatorile legale. Orice modificare a sarbatorilor legale ce va fi facuta dupa configurarea si 

calculul normatoarelor trebuie sa fie urmata de recalculul normatoarelor.  



  

  

  

  

  

  

  

-215-  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

VII.4.2 Configurare sarbatori legale  
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In acest ecran se configureaza sarbatorile legale.  

  Atentie !  

Orice modificare in lista sarbatorilor legale definite pentru un an are efecte asupra tuturor 

normatoarelor existente in acel an.  

Daca se fac modificari acestea trebuie urmate de refacerea tuturor normatoarelor definite in 

anul respectiv. De aceea este recomandata configurarea initiala a tuturor sarbatorilor legale la 

inceputul anului sau la initializarea generala a plicatiei pentru a fi evitate eventualele 

neconcordante ce ar putea aparea in urma unor modificari in acest modul.   

 Restrictii  

Nu puteti introduce, modifica sau sterge o sarbatoare pentru o perioada anterioara celei oficiale. 

Nu se poate face modificarea datei sau stergerea sarbatorii legale daca sunt introduse concedii 

care sa contina in intervalul lor data sarbatorii legale.   

Nu se poate face modificarea datei sau stergerea sarbatorii legale daca sunt introduse pontaje in 

luna si anul care contine data sarbatorii legale.  

Nu se poate face o adaugare de sarbatoare legala daca sunt introduse concedii care sa contina in 

intervalul lor data noii sarbatori.   

Nu se poate face o adaugare de sarbatoare legala daca sunt introduse pontaje in luna si anul care 

contine data noii sarbatori.   
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VII.5 CONFIGURARI RAPOARTE  

 Un raport are un anumit numar predefinit de coloane ale caror valori vor fi luate dintr-o 

componenta salariala. In momentul selectarii unui raport din <Lista rapoartelor configurabile> la 

rubrica <Observatii> se poate citi ce anume trebuie configurat pentru acel raport. Configurarea 

unei coloane a unui raport se face prin selectarea unei componente din <Lista componentelor>.  

  

  

Semnaturi rapoarte  

In acest modul se configureaza numele si functia persoanelor care vor semna urmatoarele 

rapoarte:-Lista salariatilor -Nota contabila lunara  

- Componente societate   

-Raport cu 3 coloane  

- Raport cu 24 coloane   
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-Raport cu 64 coloane  

- Raport cu 128 coloane   

- Rapoarte concedii   

-Centralizator date banca pentru plata pe carduri  

- Stat de functii   

-Raport 36 de coloane  

- Centralizator casa de asigurari de sanatate   

- Rapoarte recapitulative   

- Foaie de pontaj   

  Daca se bifeaza casuta <Apare in raport>, atunci pe raportul respectiv va aparea persoana si 

titulatura.  
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VII.6 CONFIGURARE SETARI LOCALE  

Acest ecran permite configurarea setarilor locale prin introducerea/modificarea valorilor 

parametrilor de lucru specifici statiei sau utilizatorului. Prin utilizator se intelege numele de 

domeniu al userului logat pe statia de lucru. Setarile sunt accesate separat pentru statie si 

utilizator, functie de optiunea din meniu aleasa. Setarile pot fi numerice ( intregi si cu zecimale) 

si alfanumerice. Valorile pot fi editate direct in grid, daca nu apartin unor multimi predefinite sau  

indirect prin utilizarea butonului <Editare>, in cazul in care trebuie sa respecte anumite conditii. 

De exemplu, editarea valorii setarii "Imprimanta matriceala" deschide fereastra "Print Setup" din 

care se selecteaza din combo-box imprimanta matriceala utilizata pentru tiparirea rapoartelor 

text.  

 

 Este recomandat sa se configureze toate setarile care au valori pentru statia respectiva. De 

asemenea, pentru imprimantele matriceale este necesar sa se defineasca formatul custom 

"Fanfold RO" , sa se seteze ca format  default si ulterior sa se configureze si in acest modul 

aceasta valoare. Dupa efectuarea tuturor modificarilor necesare, pentru revenirea in meniul 

principal cu retinerea noilor valori se foloseste butonul <Salvare>.  Pentru renuntarea la 

modificari se acceseaza direct butonul <Iesire>.  

  



  

    

  

  

-220-  

  

  
  
  

  

  

   Configurare drepturi acces utilizatori     

 Dupa configurarea acestor drepturi speciale de acces, fiecare utilizator va avea acces deplin 

(vizualizare si modificare) doar la salariatii care sunt atasati la locurile de munca specificate.  

            Singurele module in care accesul este posibil la toti salariatii, sunt modulele de raportare 

in care datele sunt accesibile doar pentru vizualizare si tiparire.  

  

  

   

        Pentru fiecare utilizator definit in baza de date (utilizatori ai aplicatiei SM) se specifica pe 

ce elemente din structura organizatorica (filiala, sectie, departament, subdepartament) are drept 

de acces, prin selectarea dintr-o lista care cuprinde intreaga structura organizatorica a spitalului 

(aceasta lista se deschide dupa ce se apasa butonul <Configurare drepturi de acces>).  
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Daca se bifeaza 'Utilizeaza drepturi de acces pe structura organizatorica', utilizatorul va avea 

drepturi doar pe elementele selectata din structura organizatorica, in caz contrar va avea drepturi 

pe toata structura organizatorica.  

  

VII.7 CONFIGURARI SALARIZARE  

VII.7.1 Configurare constante salariale  

 In acest modul se pot configura anumite informatii care iau valori fixe (constante). Aceste valori 

pot fi folosite in definirea tarifelor si componentelor salariale prin intermediul functiilor de 

calcul.   

Exista un prototip de functie de calcul care lucreaza cu constantele salariale:  <Functie 

constanta  salariala>.  

Se pot defini oricate functii de calcul sunt necesare utilizand acest prototip.   

Exemplu:  

In modulul <Configurare functii calcul> se poate defini o functie care intoarce valoarea 

configurata la constanta salariala <Salariu minim pe economie> si anume 1.400.000, 

utilizandu-se prototipul de functii care lucreaza cu constante salariale si selectandu-se constanta 

salariala de mai sus din lista constantelor. In acest fel valoarea 1.400.000 va putea fi accesibila in 

configurarea unui tarif sau a unei componente.  
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Constantele se definesc lunar. La inchiderea unei luni de salarizare toate constantele definite vor 

fi transmise noii luni. Daca se doreste in noua luna se pot face modificari asupra lor, se pot 

sterge sau adauga altele in functie de necesitati.  

O constanta nu poate fi stearsa daca exista cel putin o functie de calcul care o foloseste.  

Se poate copia o constanta in alta perioada cu ajutorul optiunii <Transfer in alta perioada> din 

cadrul meniului atasat butonului <Operatiuni>. Se specifica perioada destinatie si se alege 

<Continuare>  

VII.7.2 Configurare functii de calcul  

 In acest modul se configureaza functiile de calcul ce vor fi folosite in definirea tarifelor si 

componentelor salariale.   

La baza functiilor de calcul stau functiile interne. Acestea sunt prototipuri de functii care stiu sa 

indeplineasca anumite operatiuni.  

Exemple:  

Se poate defini o functie care intoarce impozitul pentru un anumit salariat. Se alege prototipul 

<Functie grila-impozit luna salariati permanenti>. Se bifeaza casuta <Selectare automata a 

grilei> si daca se doreste, se selecteaza un tip de rotunjire din lista. La momentul evaluarii 

functiei se va cauta automat grila de impozitare pentru salariati permanenti care este in vigoare si 

se vor face evaluarile necesare. In final functia de calcul definita va returna o valoare care este 

exact impozitul dorit.   

Acelasi lucru se putea obtine daca se utiliza prototipul <Functie grila-impozit 

salariat/colaborator (calculeaza impozit) >. Diferenta era ca nu mai trebuia configurat nimic 

deoarece la momentul evaluarii acest prototip face automat verificarea tipului de salariat si 

cautarea grilei de impozitare potrivita tipului de salariat. Este recomandata folosirea acestui 

prototip deoarece sunt necesare mai putine configurari.  
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Functiile de calcul se definesc lunar. La inchiderea unei luni de salarizare toate functiile de 

calcul definite vor fi transmise noii luni. Daca se doreste in noua luna se pot face modificari 

asupra lor, se pot sterge sau adauga altele, in functie de necesitati.  

O functie de calcul nu poate fi stearsa daca exista cel putin o componenta, un tarif sau un 

concediu care o foloseste.  

Lista legaturilor (componentelor, tarifelor sau concediilor care folosesc o functie de calcul) unei 

functii de calcul poate fi vizualizata prin alegerea optiunii <Lista legaturi> din meniul atasat 

butonului <Operatiuni>   

Transferarea unei functii de calcul in alta perioada se face prin alegerea optiunii <Transfer in alta 

perioada> din meniul atasat butonului <Operatiuni>. Apare un ecran in care se specifica 

perioada destinatie si se opteaza pentru <Continuare>. Daca toate componentele utilizate de 
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functie exista in perioada destinatie are loc transferul altfel este afisat un ecran similar celui de 

mai jos. Se continua conform situatiei.  

  

  

Butonul <Configurari> creeaza posibilitatea de a intra intr-unul din modulele care apar in lista, 

usurand astfel configurarea functiilor de calcul, a tarifelor, a componentelor salariale, a 

constantelor salariale sau a grilelor de salarizare.  
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Modul de lucru pentru definirea unei functii de calcul  se apasa butonul 

adaugare; se alege din lista functiilor interne un prototip de functie de calcul 

(functie interna); se stabileste un nume (sugestiv) pentru functiea de calcul; se 

completeaza celelalte informatii necesare configurarii;  se alege un tip de rotunjire; 

se apasa butonul <Salvare>.  

Prototipurile de functii de calcul (functii interne):  

- Functie grila-procent (returneaza procentul din grila).    Returneaza o valoare din coloana 

'Procent' a unei grile. Pentru acest tip de functie se selecteaza grila cu care se va lucra (din care 

se va intoarce procentul).   

- Functie grila-suma (returneaza suma din grila).    Returneaza o valoare din coloana 'Suma' a 

unei grile. Pentru acest tip de functie se selecteaza grila cu care se va lucra (din care se va 

intoarce suma).  

- Functie grila-impozit salariat/colaborator (calculeaza impozit).   

- Functie grila-impozit luna salariati permanenti.    Pentru acest tip de functie se poate selecta 

grila cu care se va lucra sau se bifeaza casuta pentru selectare automata a grilei -  Functie 
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grilaimpozit lunar colaboratori.    Pentru acest tip de functie se poate selecta grila cu care se va 

lucra sau se bifeaza casuta pentru selectare automata a grilei potrivite.   

- Functie grila-impozit anual.    Pentru acest tip de functie se poate selecta grila cu care se va 

lucra sau se bifeaza casuta pentru selectare automata a grilei potrivite.  

  

    Functie minim-maxim (verifica incadrarea intre 2 limite).    Verifica incadrarea unei valori 

intre 2 limite; Daca valoarea este mai mica decat limita minima se va returna limita minima, 

daca este mai mare decat limita maxima se va returna limita maxima iar daca valoarea se 

incadreaza intre limite se va returna valoarea. Pentru acest tip de functie se configureaza cele 2 

limite  - minima si maxima (ca valori numerice fixe).   

- Functie minim-maxim in care limitele pot fi formule de calcul.    Diferenta fata de prototipul 

de mai sus este ca limitele pot fi formule de calcul care se evalueaza la randul lor in momentul 

evaluarii functiei de calcul definite pe baza acestui prototip. Evaluarea functiilor derivate din 

acest tip va fi facuta la calculul salariilor si numai acolo. Pentru acest tip de functie se 

configureaza formula care are urmatoarea structura:   

              { FORMULA 1 <= VALOARE <= FORMULA 2 }     

- unde FORMULA este de forma (cod_componenta) ± (cod_componenta) ±  ... ±   

(cod_componenta) sau este valoare numerica fixa  

- Functie constanta salariala.    Intoarce valoarea configurata pentru constanta salariala selectata. 

-  Salariul de incadrare 1  (pentru un salariat).    Intoarce primul salariu de incadrare configurat 

in fisa salariatului. Salariul de incadrare poate fi schimbat pe parcursul unei luni de 2 ori.  

- Salariul de incadrare 2  (pentru un salariat).    Intoarce al doilea salariu de incadrare configurat 

in fisa salariatului.    

- Salariul de incadrare 3  (pentru un salariat).    Intoarce al treilea salariu de incadrare configurat 

in fisa salariatului.     
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- Salariul de incadrare automat  (pentru un salariat).    Intoarce salariul de incadrare, configurat 

in fisa salariatului, existent la o anumita data. Functia este utila in situatia in care unui salariat i 

se schimba salariul de incadrare pe parcursul unei luni.      

- Salariul de baza 1  (pentru un salariat).    Intoarce primul salariu de baza configurat in fisa 

salariatului.  Salariul de baza poate fi schimbat pe parcursul unei luni de 2 ori.  

- Salariul de baza 2  (pentru un salariat).    Intoarce al doilea salariu de baza configurat in fisa 

salariatului.     

- Salariul de baza 3  (pentru un salariat).    Intoarce al treilea salariu de baza configurat in fisa 

salariatului.     

- Salariul de baza automat  (pentru un salariat).    Intoarce salariul de baza, configurat in fisa 

salariatului, existent la o anumita data. Functia este utila in situatia in care unui salariat i se 

schimba salariul de incadrare si implicit salariul de baza pe parcursul unei luni.     

- Salariul de incadrare calculat pe baza salariului in deviza si a cursului valutar lunar.    Intoarce 

salariul de incadrare calculat in lei pe baza salariului in deviza configurat in fisa salariatului si 

a cursului de schimb pentru deviza luat din modulul <Configurare deviza si curs lunar>.  

- Numar ore lucratoare/luna (luna curenta de lucru).     Functia intoarce numarul de ore 

lucratoare din luna/anul de calcul salariu din normatorul si norma atasate salariatului.  

- Numar ore lucratoare/luna in functie de tipul salarizarii stabilite pentru un salariat.      Daca 

tipul de salarizare specificat este salarizare in acord global functia va intoarce numarul mediu 

de ore lucratoare din luna, configurat la tipul normatorului atasat salariatului; daca tipul de 

salarizare specificat este salarizare la norma functia va intoarce produsul dintre numarul de zile 

lucratoare dintr-o saptamana si numarul de ore lucratoare dintr-o zi din normatorul atasat 

salariatului.  

  

- Medie ore lucratoare luna salariat.  

Functia intoarce numarul de ore lucratoare luat din tipul de normator atasat, inmultit cu 

coeficientul corespunzator normei salariatului.       

- Ore lucratoare zi.     Functia calculeaza numarul de ore lucratoare dintr-o zi din perioada de 

lucru pentru un salariat, in functie de normatorul atasat si de norma de lucru a acestuia.  
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- Functie calcul numar zile lucratoare din luna.    Functia intoarce numarul de zile lucratoare din 

luna, tinand seama de normatorul si de norma salariatului din luna respectiva.   

- Functie procent vechime atasat salariat.    Folosita cand exista in fisa salariatului procentul 

reprezentand sporul de vechime. Daca se foloseste aceasta functie pentru calculul sporului de 

vechime atunci acest procent trebuie verificat (si daca este cazul actualizat) lunar in fisa 

salariatului. Este recomandata utilizarea uneia dintre celelalte 2 functii de calcul spor vechime 

deoarece pentru acestea nu sunt necesare verificari si actualizari lunare ci doar configurarea, la 

initializarea programului, a datei angajarii si a vechimii la angajare respectiv a datei primei 

angajari, a perioadelor de intrerupere vechime in munca si a datei angajarii in societate.  

- Functie calcul vechime salariat (in ani) pe baza vechimii curenta din fisa. Pentru utilizarea 

acestei functii este necesara configurarea in  fisa salariatului a vechimii curente in ani, luni si 

zile. Functia va intoarce vechimea salariatului in ani, valoare care poate fi apoi aplicata unei 

functii ce lucreaza cu grila de vechime pentru a se obtine un procent.  

- Verificare valabilitate aplicare deduceri lunare.    Functia verifica daca salariatul respectiv 

poate beneficia pe luna curenta de lucru de deducerea personala de baza, deducerea 

suplimentara (daca exista) si cheltuielile profesionale. Acest lucru este specificat in fisa 

salariatului in modulul <Detalii personal> - pagina <Diverse> - campul <Beneficiaza de 

deduceri personale>  

- Functie calcul suma indici deducere suplimentara salariat.     Functia insumeaza coeficientul 

corespunzator gradului de invaliditate al salariatului (daca exista) cu coeficientii 

corespunzatori pentru persoanele aflate in intretinere si gradul lor de invaliditate (daca exista).  

- Functie cumul indici componente.     Functia insumeaza indicii componentelor dintr-o formula 

configurata.   

- Functie calcul suma tranzactii (perioada).     Functia face evaluarea formulei specificate pe 

numarul de luni configurat. Daca numarul de luni este 0 se va evalua  formula pe luna curenta; 

daca numarul de luni este mai mare decat 0 atunci se va evalua functia pe un numar de luni de 

istoric egal cu cel configurat incepand cu luna imediat anterioara. Daca nu exista in istoric 

numarul de luni de istoric dorit, atunci suma se va face pe ceea ce exista. Sumele rezultate din 

evaluarea formulei pe fiecare luna sunt insumate rezultand valoarea care va fi returnata de 



  

  

  

  

  

  

  

-229-  

  

  

aceasta functie.     NU se iau in considerare tranzactiile de istoric introduse de mana prin 

modulul <Introducere (si modificare) istoric tranzactii> (daca acestea exista).   

- Functie calcul suma tranzactii (an curent lucru).     Este folosita la Fisa Fiscala. Functia face 

evaluarea formulei specificate pe fiecare luna din anul curent de lucru. Daca nu exista istoric 

pe toate lunile din anul curent, atunci suma se va face pe ceea ce exista. Sumele rezultate din 

evaluarea formulei pe fiecare luna sunt insumate rezultand valoarea care va fi returnata de 

aceasta functie.    NU se iau in considerare tranzactiile de istoric introduse de mana prin 

modulul <Introducere (si modificare) istoric tranzactii> (daca acestea exista).    

- Functie calcul suma tranzactii componente societate (perioada).    Folosita la Declaratiile 

privind evidenta nominala a asiguratilor si a obligatiilor de plata catre bugetul asigurarilor 

sociale de stat. Functia face evaluarea formulei specificate pe numarul de luni configurat. 

Aceasta formula este formata din componente de tip societate. Daca numarul de luni este 0 se 

va evalua  formula pe luna curenta; daca numarul de luni este mai mare decat 0 atunci se va 

evalua functia pe un numar de luni de istoric egal cu cel configurat incepand cu luna imediat 

anterioara. Daca nu exista in istoric numarul de luni de istoric dorit atunci suma se va face pe 

ceea ce exista. Sumele rezultate din evaluarea formulei pe fiecare luna sunt insumate rezultand 

valoarea care va fi returnata de aceasta functie.     NU se iau in considerare tranzactiile de 

istoric introduse de mana prin modulul <Introducere (si modificare) istoric tranzactii> (daca 

acestea exista).  -  Functie calcul medie aritmetica tranzactii.     Functia opereaza similar cu 

functia care efectueaza suma tranzactii (pe o perioada) cu diferenta ca aici se va intoarce media 

aritmetica adica suma rezultata se mai imparte la numarul de luni pentru care s-a gasit istoric.   

- Medie lunara ore lucratoare pe interval luni (din istoric).    Functia calculeaza media orelor 

lucratoare pe numarul de luni specificat. Calculul incepe cu luna imediat anterioara lunii 

curente de lucru si merge inapoi pe numarul specificat de luni. Este folosita pentru calculul 

concediilor medicale (concediu platit partial).  

- Baza calcul indemnizatie concediu odihna.    Functia calculeaza baza de calcul lunara a 

indemnizatiei pentru concediul de odihna. Calculul componentelor ce intra in baza de calcul a 

concediului se face la modul ideal in functie de numarul teoretic (din normator) de ore 

lucratoare din luna.  
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- Baza calcul lunara indemnizatie concediu medical platit partial, pe interval de luni (din istoric).    

Functia calculeaza baza de calcul lunara a indemnizatiei pentru concediul medical platit 

partial. Se aduna contributiile lunare CASS, se impart la orele pentru care s-au platit aceste 

contributii si apoi se inmultesc cu numarul mediu de ore lucratoare pe lunile luate in 

considerare (configurate de utilizator). Se configureaza formula de calcul si numarul de luni 

minim si maxim pentru care se face verificarea stagiului de cotizare.  

- Baza calcul indemnizatie concediu medical, pe interval de luni fara restrictii (din istoric).    

Functia calculeaza baza de calcul lunara a indemnizatiei pentru concediul medical. Se aduna 

contributiile lunare CASS, se impart la orele pentru care s-au platit aceste contributii pe 

numarul de luni (configurat de utilizator). Daca nu exista in istoric numarul specificat de luni 

se ia in considerare ceea ce exista, iar daca nu exista nimic in istoric se ia in considerare luna 

curenta de lucru. Se configureaza formula de calcul si numarul de luni minim si maxim pentru 

care se face verificarea stagiului de cotizare.  

- Baza calcul indemnizatie concediu medical, pe interval de luni cu restrictii (din istoric).    

Functia calculeaza baza de calcul lunara a indemnizatiei pentru concediul medical. Se aduna 

contributiile lunare CASS, se impart la orele pentru care s-au platit aceste contributii pe 

numarul de luni (configurat de utilizator). Daca nu exista in istoric numarul specificat de luni 

se ia in considerare ceea ce exista, iar daca nu exista nimic in istoric se ia in considerare luna 

curenta de lucru. Se configureaza formula de calcul si numarul de luni minim si maxim pentru 

care se face verificarea stagiului de cotizare.  

- Numar mediu asigurati.     Se calculeaza ca suma a efectivelor zilnice de salariati din luna (fara 

zilele de repaus saptamanal si sarbatori legale) impartita la numarul de zile lucratoare din luna. 

Este folosita la calculul CAS societate. Se configureaza formula de calcul.  

- Functie de conversie ore in zile pentru raportari.     Functia nu trebuie folosita in definirea 

componentelor si tarifelor deoarece nu se va evalua la calculul de salarii. Functia evalueaza 

formula pe baza sumelor rezultate in urma calculului de salarii. Functia evalueaza formula 

configurata si imparte numarul de ore rezultat la numarul de ore lucratoare dintr-o zi pentru un 

salariat tinand cont de normatorul si norma acestuia.  
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- Functie de conversie ore in zile pentru calcul de salarii.     Functia se va folosi doar in definirea 

componentelor salariale (in caz contrar ea nu se va evalua).  Functia evalueaza formula pe baza 

sumelor rezultate in timpul calculului de salarii. Functia evalueaza formula configurata si 

imparte numarul de ore rezultat la numarul de ore lucratoare dintr-o zi pentru un salariat tinand 

cont de normatorul si norma acestuia.  

- Conversie generala ore in zile.  Functie care primeste o valoare (un numar de ore) si il 

transforma in zile conform normei si normatorului atasate unui salariat.   

- Ore CO si CM corespunzatoare salariului de incadrare 3. Functie care aduce orele de CO si 

CM pentru perioada din luna curenta in care este valabil al treilea salariu de incadrare. Daca se 

schimba salariul de incadrare in cursul lunii atunci este obligatorie spargerea concediilor de 

odihna si medicale.  

- Ore CO si CM corespunzatoare salariului de incadrare 2. Functie care aduce orele de CO si 

CM pentru perioada din luna curenta in care este valabil al doilea salariu de incadrare. Daca se 

schimba salariul de incadrare in cursul lunii atunci este obligatorie spargerea concediilor de 

odihna si medicale.  

- Ore CO si CM corespunzatoare primului salariu de incadrare. Functie care aduce orele de CO 

si CM pentru perioada din luna curenta in care este valabil primul salariu de incadrare. Daca se 

schimba salariul de incadrare in cursul lunii atunci este obligatorie spargerea concediilor de 

odihna si medicale.  

- Salariu minim conform functiei de baza. Functia aduce din nomenclatorul de functii valoarea 

minima a salariului care poate fi acordat unui salariat conform functiei acestuia - este deci 

necesara configurarea pentru toate functiile a celor 2 limite (minima si maxima) a salariului ce 

poate fi acordat.  

- Salariu maxim conform functiei de baza. Functia aduce din nomenclatorul de functii valoarea 

maxima a salariului care poate fi acordat unui salariat conform functiei acestuia - este deci 

necesara configurarea pentru toate functiile a celor 2 limite (minima si maxima) a salariului ce 

poate fi acordat.  

- Functie calcul prima anuala (salariu 13). Functia face suma bazelor de calcul lunare ale primei 

anuale pentru lunile in care un salariat a lucrat in anul pentru care se acorda prima si o imparte 
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la 12 (numarul de luni dintr-un an). Baza de calcul lunara a primei anuale este o componenta 

sau o formula de componente.  

- Functie verificare valabilitate aplicare impozit pe salariu. Functia verifica daca salariatului 

respectiv, pe luna curenta de lucru, i se aplica impozitul pe salariu. Acest lucru este specificat 

in fisa salariatului in modulul <Detalii personal> - pagina <Diverse> - campul <Nu plateste 

impozit pe salariu>.  

- Conversie deviza-lei . Functia converteste o suma din deviza in lei folosind cursul de schimb 

valabil in luna lucru.   

- Conversie lei-deviza . Functia converteste o suma din lei in deviza folosind cursul de schimb 

valabil in luna lucru  

- Salariu brut deviza. Functia aduce salariul brut in deviza din fisa angajatului. Este  localizat in 

modulul <Detalii personal> - pagina <Diverse>  - campul <Salariu deviza>. Daca tipul 

salariului in deviza este brut, se aduce suma, sau 0 daca este de tip net.  

- Salariu net deviza. Functia aduce salariul net in deviza din fisa angajatului. Este  localizat in 

modulul <Detalii personal> - pagina <Diverse>  - campul <Salariu deviza>. Daca tipul 

salariului in deviza este net, se aduce suma, sau 0 daca este de tip brut.   

- Salariu net fisa. Functia aduce salariul net in lei din fisa angajatului. Este  localizat in modulul 

<Detalii personal> - pagina <Diverse>  - campul <Salariu net lei>.   

- Functie calcul numar salariati cu tranzactii incluse in fomula de componente. Functia 

returneaza numarul salariatilor care, in perioada curenta de lucru, au in tranzactii cel putin una 

din componentele prezente in formula specificata si care au suma<>0.   

  

  

  

  

  

  

 Configurare tarife salariale  

 In acest modul se configureaza tarifele salariale ce vor fi folosite in definirea <componentelor 

salariale>.   
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La baza tarifelor stau <functiile de calcul>.  

Tarifele salariale se definesc lunar. La inchiderea unei luni de salarizare toate tarifele definite vor 

fi transmise noii luni. Daca se doreste, in noua luna se pot face modificari asupra lor, se pot 

sterge sau adauga altele, in functie de necesitati.  

Un tarif nu poate fi sters daca exista cel putin o <componenta> care il foloseste, daca exista cel 

putin un salariat care il are atasat sau daca este folosit in definirea vreunui concediu.  

Listele legaturilor unui tarif pot fi vizualizate prin selectarea optiunilor adecvate din meniul 

asociat butonului <Operatiuni tarife>.  

 Ecranul  principal  al  modulului:     

  

 - butonul <Configurari> creeaza posibilitatea de a intra intr-unul din modulele care apar in 

lista, usurand astfel configurarea functiilor de calcul, a concediilor, a componentelor salariale, a 

constantelor salariale sau a grilelor de salarizare.  
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Formula generala a tarifului      

  

   Sfixa                         =    valoare numerica (suma fixa)   

F formula                =    functie de calcul selectabila dintr-o lista cu functiile de calcul definite                                  

(functie aplicata valorii intoarse de functia de calcul indice, daca aceasta este configurata)   

F calcul formula     =    functie de calcul selectabila dintr-o lista cu functiile de calcul definite 

(functie calcul formula)   

F indice                   =    functie de calcul selectabila dintr-o lista cu functiile de calcul definite   

                                (functie aplicata indicelui sau valorii intoarse de functia de calcul indice)   

          Indice                =   valoare numerica   

F calcul indice        =    functie de calcul selectabila dintr-o lista cu functiile de calcul definite                                  

(functie care intoarce o valoare numerica cu rol de indice - functie calcul indice)   

          Factor                =   valoare numerica   

F calcul factor        =    functie de calcul selectabila dintr-o lista cu functiile de calcul definite                                            

(functie care intoarce o valoare numerica cu rol de factor - functie calcul factor)   

Mod de evaluare a formulei:  

Formula este de fapt o impartire a doua expresii si are ca unitate de masura [lei / unitate de timp 

(ora/zi/luna)] si anume:   
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                             TARIF = Expresia 1 / Expresia 2  

Expresia 1 (din paranteza patrata, marcata cu verde) este o valoare exprimata in lei   

                               

                              Expresia 1 = suma fixa   +   expresia 11   *   expresia 12   

                        

                    expresia 11 = F formula (F calcul formula)         

- daca nu se configureaza nici una din cele 2 functii, expresia 11 = 1   

- daca se configureaza doar <F calcul formula> atunci, expresia 11 = valoarea returnata de 

aceasta functie   

- daca se configureaza doar <F formula> atunci, expresia 11 = valoarea returnata de aceasta 

functie   

- daca se configureaza ambele functii atunci, expresia 11 = valoarea returnata de <F formula> 

care primeste ca argument valoarea returnata de <F calcul formula>                      expresia 12 = 

F indice (Indice sau F calcul indice)         

- daca nu se configureaza <F indice> si nici <Indice sau F calcul indice>, expresia 12 = 1   

- daca nu se configureaza <F indice>, expresia 12 = <Indice>  sau  valoarea returnata de <F 

calcul indice>   

- daca se configureaza <F indice> , expresia 12 = valoarea returnata de <F indice> care primeste 

ca argument <Indice> sau valoarea returnata de <F calcul indice>  Expresia 2 este o valoare 

care reprezinta un interval de timp si reprezinta valoarea <Factor>  (daca s-a configurat) sau 

valoarea returnata de <F calcul factor>, daca s-a specificat o functie de calcul. <Factor>  si <F 

calcul factor> se exclud unul pe celalalt.   

Reguli  

Daca nu se selecteaza nici o functie de calcul pentru unul din elementele <F formula > , <F 

calcul formula >,  <F indice >  atunci acel element al formulei nu va fi luat in calcul !  

  

Rotunjirea tarifului  
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Daca se doreste se poate aplica o <rotunjire> valorii rezultate in urma evaluarii formulei 

tarifului in functie de necesitati. Rotunjirea se poate selecta dintr-o lista cu tipurile de rotunjiri 

implementate. Dat fiind faptul ca un tarif reprezinta o suma de bani pentru un anumit interval de 

timp (ex. ora) si ca acest tarif va fi folosit ulterior in operatii de inmultire (ex. cu numarul de ore 

lucrate in regim normal de lucru) acest tarif trebuie sa aiba o precizie cat mai mare si deci tipul 

de rotunjire care ar trebui folosit este unul cu cat mai multe zecimale.   

Exemple:  

 1. Tarif orar (ore lucratoare luna) = Salariu tarifar brut / Numar ore lucratoare luna            

- pentru configurarea acestui tarif se va scrie urmatoarea formula:  

                                         Tarif orar (ore lucratoare luna)  =   [ 0 + [] ( Salariu tarifar brut  ) * [] (  

1 ) ]   / ( Numar ore lucratoare luna )             

unde:  

- [] = functia nu este definita (nu se configureaza)   

- Suma fixa = 0   

- Functia formula =  nu este configurata   

- Functia calcul formula = functia de calcul (care a fost in prealabil definita) care intoarce 

salariul tarifar brut al salariatului   

- Functia indice =  nu este configurata   

- Indice = 1   

- Functia calcul indice  = nu este configurata deoarece s-a introdus valoare pentru indice (1); 

indicele si functia de calcul indice se exclud unul pe celalalt; daca s-a specificat o valoare 

pentru indice atunci functia de calcul indice nu va mai fi specificata si invers.   
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- Factor = 0;  factorul si functia de calcul factor se exclud unul pe celalalt; daca s-a specificat o 

valoare pentru factor, atunci functia de calcul factor nu va mai fi specificata si invers; in acest 

caz factorul este 0 (nu s-a configurat)   

- Functia calcul factor = functia de calcul (definita in prealabil) care intoarce numarul de ore 

lucratoare din luna curenta de lucru.      In final tarifului i se aplica o <rotunjire> la 3 

zecimale.  

2. Tarif orar mediu (numar mediu ore lucratoare luna) = Salariu tarifar brut / Numar mediu ore lucratoare 

luna  

- pentru configurarea acestui tarif se va scrie urmatoarea formula:  

             Tarif orar mediu (numar mediu ore lucratoare luna)  =    [ 0 + [] ( Salariu tarifar brut  ) *  

[] ( 1 ) ]   / ( Numar mediu ore lucratoare luna )             

unde:  

- [] = functia nu este definita (nu se configureaza)   

- Suma fixa = 0   

- Functia formula = nu este configurata   

- Functia calcul formula = functia de calcul (care a fost in prealabil definita) care intoarce 

salariul tarifar brut al salariatului   

- Functia indice =  nu este configurata   

- Indice = 1   

- Functia calcul indice  = nu este configurata deoarece s-a introdus valoare pentru indice (1); 

indicele si functia de calcul indice se exclud unul pe celalalt; daca s-a specificat o valoare 

pentru indice, atunci functia de calcul indice nu va mai fi specificata si invers.   

- Factor = 0;  factorul si functia de calcul factor se exclud unul pe celalalt; daca s-a specificat o 

valoare pentru factor, atunci functia de calcul factor nu va mai fi specificata si invers; in acest 

caz factorul este 0 (nu s-a configurat)   

- Functia calcul factor = functia de calcul (definita in prealabil) care intoarce numarul mediu de 

ore lucratoare din luna curenta de lucru;      In final tarifului i se aplica o <rotunjire> la 3 

zecimale.   

Modul de lucru pentru definirea unui tarif   
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- se apasa butonul adaugare;  

- se stabileste codul, numele, tipul tarifului (activ, standard, modificabil);  

Activ - un tarif care este activ va fi evaluat la calculul de salarii; unul inactiv nu va fi evaluat;  

Standard - un tarif standard trebuie sa apara la toti salariatii activi din luna curenta de lucru; un 

tarif standard nu poate fi sters de la un salariat;   

Modificabil - la un tarif modificabil se poate seta valoarea sumei fixe (la o valoare diferita de cea 

specificata la configurarea tarifului in acest modul) pentru fiecare salariat care are acest tarif 

atasat (in modulul  Detalii salariat / Tarife atribuite salariatului)   

- se configureaza formula de calcul a tarifului;  

- se alege un tip de <rotunjire>;  

- se apasa butonul salvare;  

- se ataseaza unui salariat sau unui grup de salariati, in functie de necesitati.  

  

Atasarea (Stergerea) unui tarif (de) la salariati    

Atasare tarif la un grup de salariati  

Pentru a atasa un tarif unui grup de salariati se selecteaza tariful si se apasa butonul <Adauga 

la...>. Va aparea urmatorul ecran unde tot ceea ce mai trebuie facut este sa se obtina lista cu 

salariatii carora o sa li se ataseze tariful, dupa care se va apasa butonul <Adaugare tarif selectat>. 

Lista cu salariatii la care se doreste atasarea tarifului se obtine introducandu-se criteriile de 

cautare, dorite dupa care se apasa butonul <Cauta>. La filtrarea listelor de salariati pentru 

atribuirea tarifelor catre salariati, se poate utiliza clauza de filtrare suplimentara dupa 

componenta (daca au sau nu o componenta adaugata), actionand butonul  < Cautare rapida>.  

Dupa atasarea unui tarif unui salariat, se poate vizualiza (la nivel de salariat) lista cu tarifele pe 

care acesta le are atasate; mai mult, daca se doreste, la nivel de salariat se poate modifica 

valoarea sumei fixe a tarifului fata de valoarea sumei fixe primita initial in momentul atasarii 

tarifului; acest lucru se poate face din fisa salariatului: <Detalii salariat / Tarife atribuite 

salariatului>.  
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Stergere tarif de la un grup de salariati  

Pentru a sterge un tarif de la un grup de salariati se selecteaza tariful si se apasa butonul <Sterge 

de la...>. Va aparea urmatorul ecran, unde tot ceea ce mai trebuie facut este sa se obtina lista cu 

salariatii carora o sa li se stearga tariful, dupa care se va apasa butonul <Stergere tarif selectat>.  

Pentru o mai usoara realizare a operatiunilor de atasare/stergere tarife se poate folosi si modulul 

<Setare multipla tarife si componente salariale atasate salariatilor>, accesibil din meniul 

<Configurare/Salarizare/Setare multipla tarife si componente salariale atasate salariatilor>. Din 

acest loc se poate face atasarea mai multor tarife unei liste de salariati intr-o singura operatiune.   

Copierea tarifului in alta perioada  

La alegerea optiunii adecvate din meniul asociat butonului  <Operatiuni> se deschide un ecran 

corespunzator. In ecran se selecteaza perioada destinatie si se opteaza pentru continuare. Daca nu 
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se intalnesc erori ( tariful exista in perioada destinatie, nu exista in cea sursa sau lipsesc elemente 

de configuratie in perioada destinatie) are loc copierea tarifului urmata de mesaj de confirmare. 

In cazul in care lipsesc elemente de configuratie utilizatorul este anuntat si i se ofera posibilitatea 

copierii tarifului fara aceste elemente.   

      

VII.7.3 Configurare componente salariale  

In acest modul se configureaza componentele salariale.Componenta salariala este elementul de 

baza din structura salariului. Un salariu este format din componente salariale.   

        Componentele salariale se pot atasa si/sau sterge de la salariati.   

Exemplu de componente salariale: salariu de baza, spor vechime, deducere personala de baza, 

rest de plata.   

La baza componentelor stau <functiile de calcul> si <tarifele salariale> sau chiar alte 

componente.  

O componenta poate fi definita si in functie de alte componente dar nu si in functie de ea insasi. 

Acest lucru se poate face prin una din cele 3 formule de componente disponibile.  

Componentele salariale se definesc lunar. La inchiderea unei luni de salarizare toate 

componentele active definite vor fi transmise noii luni. Daca se doreste, in noua luna se pot face 

modificari asupra lor, se pot sterge sau adauga altele in functie de necesitati.  

Ecran de vizualizare componente:   
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Ecranul principal al modulului <Configurare componente salariale> contine in partea stanga o 

lista a componentelor salariale definite in perioada curenta de lucru, lista in care componentele 

sunt afisata intr-o structura arborescenta, nodurile radacina ale listei fiind cele 3 categorii de 

componente conform descrieirii care urmeaza.   

La randul lor componentele salariale pot fi clasificate pe 3 nivele ierarhice in cadrul fiecarei 

categorii, in functie de numite criterii (exemplu: taxe, impozite, retineri personale, ore 

suplimentare, etc).Totodata, exista posibilitatea filtrarii listei dupa tipul componetei ( activa, 

standard, modificabila, configurabila, calculabila, transferabila e.t.c), iar daca se bifeaza optiunea 

'NOT', vor fi afisate acele componente care nu corespund tipului respectiv de filtrare.  

In partea de jos, exista posibilitatea de cautare avansata de componente, dupa cod sau denumire  



  

    

  

  

-242-  

  

  
  
  

Vizualizarea componentelor salariale  

Componentele salariale definite in perioada de lucru pot fi vizualizate in 2 moduri:  

in ecranul principal al modulului in paretea stanga exista o lista cu toate componenetle salariale 

definite afisate intr-o structura arborescenta si daca se selecteaza o componenta din lista, detaliile 

acesteia vor fi afisate sub forma unui text, cu explicatii detaliate pentru fiecare element din 

configuratia componentei, intr-o lista din partea dreapta a ecranului;  in ecranul de configurare, 

daca se selecteaza o componenta in ecranul principal al modulului si se apasa butonul 

<Modificare>.   
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 - butonul <Configurari> creeaza posibilitatea de a intra intr-unul din modulele care apar in 

lista, usurand astfel configurarea functiilor de calcul, a tarifelor,a concediilor, a constantelor 

salariale sau a grilelor de salarizare.  

   

Clasificarea componentelor  Sunt 

definite 3 tipuri de componente:  

componente de tip pontaj  

componente generale      componente 

de tip societate   
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Una dintre diferentele dintre aceste tipuri de componente o constituie formula generala dupa cum 

se poate vedea in sectiunea de mai jos (formula generala a componentei). Componentele de tip 

pontaj si generale pot fi atasate salariatilor si au o procedura de calcul proprie. Calculul 

componentelor ce pot fi atasate salariatilor si vizualizarea valorilor obtinute in urma calculului se 

face in modulul <Pontaje si tranzactii>;  Componentele de tip societate nu se pot atasa 

salariatilor si pentru ele exista de asemenea o procedura de calcul proprie (calculul acestor 

componente impreuna cu vizualizarea - si eventual modificarea - acestor sume obtinute se face 

in modulul <Tranzactii societate>).  

La componentele de tip pontaj formula de componente nu poate contine decat componente de tip 

pontaj. La componentele generale formulele de componente nu pot contine decat componente de 

tip pontaj si generale. La componentele de tip societate formulele de componente pot contine 

orice fel de tip de componente.  

Recomandare: Codul componentei sa fie sugestiv astfel incat din el sa se inteleaga tipul 

componentei (ex: o componenta de tip pontaj sa aiba un cod 'P3'; una generala 'C12').  

Lista componentelor poate fi filtrata selectand unul din tipurile de componente existente in lista 

tipurilor de componente din casuta <Tip componenta>    

Elementele formulei generale   

Rotunjire        =  unul din tipurile de rotunjire existente, selectat din lista   

F generala functie de calcul selectabila dintr-o lista cu functiile de calcul definite  - functie 

generala   

(functie aplicata rezultatului obtinut din evaluarea expresiei dintre parantezele acestei functii)  F 

componenta   functie de calcul selectabila dintr-o lista cu functiile de calcul definite  - functie 

componenta   

(functie aplicata rezultatului obtinut din evaluarea expresiei dintre parantezele acestei functii)   

S fixa    valoare numerica - suma fixa   

F formula =    functie de calcul selectabila dintr-o lista cu functiile de calcul definite  - functie 

aplicata formulei   

(functie aplicata rezultatului inmultirii sau impartirii celor 2 valori rezultate in urma evaluarii 

celor 2 formule de componente)   
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IMPORTANT: daca o formula de componente nu se configureaza ea este considerata cu 

valoarea 1.   

 Mod de vizualizare formula (cu coduri de componenta):  

 

  - editarea formulelor de calcul se face intr-un ecran nou care permite adaugarea elementelor de 

calcul in formula cu ajutorul butoanelor sau scrierea libera a formulei de calcul daca se cunosc 

codurile elementelor (constante si componente salariale); dupa editare formula de calcul va fi 

validata din punct de vedere sintactic si apoi se stabileste algoritmul de evaluare utilizat (simplu, 

pur numeric sau complex, care permite si anumite expresii si instructiuni specifice VB Script);  

F calcul indice =    functie de calcul selectabila dintr-o lista cu functiile de calcul definite - 

functie calcul indice   

(functie care intoarce o valoare numerica cu rol de indice)   

Tarif     = valoare numerica   

F calcul tarif =    un tarif selectat din lista tarifelor definite   

Mod de evaluare a formulei unei componente:  

 O expresie de forma   

< Functie ( expresie ) 

>            unde:   

- Functie poate fi:   

- < Rotunjire  >   

- <  F generala   >   

- <  F componenta  >   

- < F formula  >   
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- expresie poate fi:   

       

- FORMULA (baza)+ FORMULA(suplimentara)   

- Sfixa  + Fformula (FORMULA (baza)+ FORMULA(suplimentara) ) *  ( Indice ) * ( Tarif 

sau Fcalcul tarif )    se evalueaza astfel:   

- mai intai expresia din paranteza si apoi functia (care va primi ca parametru valoarea expresiei)  

In expresiile de forma ( Indice ) sau ( Tarif sau Fcalcul tarif ) nu se configureaza decat unul 

din cele 2 elemente.   

Absenta unui element din formula face ca la evaluarea formulei acesta sa nu fie luat in 

considerare; exemplu de elemente care pot ramane neconfigurate:   

Rotunjire  >   

< F generala   >   

< F componenta  >   

< F formula  >   

          FORMULA (baza)   

FORMULA (suplimentara)   

Daca una din cele 2 formule de componente nu se configureaza acestea se considera cu valoare 1 

la evaluarea formulei generale.   

Exemple:  

Definirea unei componente de tip pontaj:  

P1 - PREZENTA (componenta de tip pontaj pentru orele lucrate)   

Activa, Standard, Modificabila, REFERINTA (singura componenta care va fi definita ca 

referinta);   

Necalculabila - pentru a putea introduce pontajele de mana   

Fara grupa de munca;   

Fara functii de calcul sau formule;   

C10 - SPOR VECHIME (componenta generala)   

Activa, Modificabila, Calculabila, Nr.Ordine (= 6)   

Rotunjire normala, SumaFixa (= 0), Formula(baza) (= Salariu de baza), Functie de calcul indice  
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(= S-Vechime salariat din procent), Tarif_lei (= 1)   

 C2 - SALARIU REALIZAT (componenta generala)   

Activa, Standard, Modificabila, Calculabila, Nr.Ordine (= 4)   

Rotunjire normala, SumaFixa (= 0), Formula(baza) (= Prezenta), Indice (= 1), Functie calcul tarif  

(= Tarif orar - ore lucratoare luna)   

C91 - IMPOZIT CALCULAT SI RETINUT (componenta generala)   

Activa, Modificabila, Calculabila, Nr.Ordine (= 35)   

Rotunjire normala, SumaFixa (= 0), Formula(baza)(= Venit baza de calcul),   

Indice (= 0.16), Tarif lei (= 1),   

- in ecranul principal al modulului de componente se apasa pe butonul <Adaugare> si se deschide 

ecranul de configurare a detaliilor componentei, in care vor fi completate toate datele necesare;  
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- se stabileste nivelul componentei salariale in cadrul categoriei din care face parte (sunt 

disponibile 3 nivele);   

- daca nivelul componentei este mai mare decat 1 atunci trebuie sa se specifice componenta 

salariala parinte de pe nivelul imediat superior. Daca nu exista nici o componenta salariala care 

sa joace rolul de componenta parinte, atunci nivelul va fi automat 1.  

- se stabileste codul, numele, tipul componentei (sistem, activa, standard, configurabila, 

modificabila, calculabila, transferabila, temporara, vizibila, face parte din calcul net-brut, afisare 

in fisa salariatului);  

Sistem (calcul salarial de baza)  - care indica daca o componenta este de tip sistem   

Activa - o componenta care este activa va fi evaluata la calculul de salarii; una inactiva nu va fi 

evaluata;   
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Standard - o componenta standard nu poate fi stearsa de la un salariat odata ce a fost adaugata in 

lista de componente atasate acestuia   

Configurabila - la o componenta modificabila se poate seta valoarea sumei fixe, a indicelui si a 

tarifului (la valori diferite de cele specificate la configurarea componentei in acest modul), 

pentru fiecare salariat care are aceasta componenta atasata (in modulul  Detalii salariat / 

Componente atribuite salariatului).   

Daca o componenta care era configurabila trece in starea de neconfigurabila, atunci valorile 

pentru suma fixa, indice si tarif de la nivel de salariat vor avea valoare zero. (IMPORTANT: 

daca s-au facut configurari ale acestor valori la nivel de salariat in modulul Componente 

atribuite salariatului si componenta devine neconfigurabila, atunci, la salvarea componentei, 

acestea vor avea valoare 0).   

Modificabila - in modulul <Pontaje si tranzactii > la o componenta modificabila se poate 

modifica suma rezultata in urma calculului de salarii, altfel valoarea calculata este 

nemodificabila.   

Calculabila - numai componentele marcate ca fiind calculabile vor fi luate in calcul la calculul 

de salarii; acest lucru este util pentru componentele la care se introduc valori de mana ca ele sa 

nu fie recalculate in momentul calculului de salarii (acestea vor trebui sa fie obligatoriu marcate 

- necalculabile; altfel se vor pierde valorile introduse de mana).   

Transferabila - daca se bifeaza, la inchiderea lunii curente componenta va fi transferata cu tot cu 

suma in noua luna;   

Temporara - daca se bifeaza, la inchiderea lunii curente componenta va fi stearsa din tranzactii 

indiferent daca suma ei va fi diferita de 0. (Obs.: La inchiderea lunii componentele care se 

evalueaza la 0 si deci sunt prezente in tranzactii cu suma 0 se sterg implicit)   

Numarul de ordine - se poate introduce un numar pozitiv pentru o vizualizare ordonata a 

componentelor in modulul <Pontaje si tranzactii>. De asemenea acest numar va fi folosit si ca 

un criteriu de ordonare a componentelor la calculul de salarii - fapt care ar putea duce la 

reducerea timpului necesar evaluarilor componentelor salariale atasate unui salariat. Cu cat acest 

numar este mai mic cu atat componenta va avea prioritate mai mare la afisare. Daca mai multe 

componente au acelasi numar de ordine ele vor fi afisate in ordinea numelor;   
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Vizibila - daca se bifeaza, in modulul Pontaje/Tranzactii va fi vizibila intotdeauna in lista 

pontajelor sau tranzactiilor; daca nu se bifeaza atunci componenta nu va fi vizibila in una din 

acele doua liste decat daca este bifata optiunea <Afisare componente ascunse>.   

Afisare in fisa salariatului - daca se bifeaza, componenta va aparea in detaliile diverse ale 

salariatului, in  lista componentelor salariale atasate (specifice functiei).  

VII.7.4 Definirea unei componente salariale  

  

- se configureaza formula generala a componentei ce consta din  formule de componente, 

functii de calcul si tarife in functie de tipul acesteia;  

    Configurarea unei formule se face in fereastra care apare in urma selectarii optiunii <Editare 

formula> care devine activa dupa ce se face click stanga in campul formulei ce se doreste a fi 

editata (de baza sau suplimentara). (Pentru mai multe informatii vezi <Editare formule calcul>)  

      

- editarea formulelor de calcul se face intr-un ecran nou care permite adaugarea elementelor de  

calcul in formula cu ajutorul butoanelor sau scrierea libera a formulei de calcul daca se cunosc  

 codurile elementelor (constante si        componente salariale);  

- dupa editare formula de calcul va fi validata din punct de vedere sintactic si apoi se stabileste 

algoritmul de evaluare utilizat (simplu, pur numeric sau complex, care permite si anumite 

expresii si instructiuni specifice VB Script);  
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- se atribuie componentei un numar de ordine care este un criteriu de ordonare util pentru 

vizualizarea componentelor in lista componentelor (modulul <Pontaje si tranzactii>) - se 

alege un tip de rotunjire;  

- se stabileste cheia de verificare - cheia de verificare poate fi folosita in cazul in care pentru o 

componenta se introduc valori de mana si se doreste ca valorile introduse sa apartina unui 

interval permis.   

    Exemplu: Pentru componenta de tip pontaj "Prezenta" se poate introduce urmatoarea cheie de 

verificare:   

0 <= Prezenta <= (Nr. ore lucratoare luna) - (Ore CM) - (Ore CO) - (Ore CFP) - (Invoiri) - 

(Absente)   

    IMPORTANT: Ca aceasta cheie de verificare sa functioneze in momentul introducerii 

prezentelor trebuie sa se fi introdus in prealabil concediile, orele de invoiri si de absente. Cheia 

de verificare se configureaza prin apasarea butonului <Cheie verificare> in urma caruia va apare 

o fereastra unde se pot configura limitele mimima si maxima. Ambele limite pot contine fie 

valori numerice fie formule de componente.   
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 Pentru a vedea formula detaliata se fac click stanga pe formul si se alege optiunea 'Detalii  

 Formula’. 

  

  

 Daca s-a configurat o cheie de verificare pentru o componenta atunci butonul <Cheie verificare> 

va avea fundalul colorat:  

  
- se stabileste semnificatia componentei - Exista o lista de semnificatii prestabilita 

(neconfigurabila) din care se poate alege semnificatia dorita. Nu se configureaza la 

componentele de tip societate.  

  

Semnificatiile prestabilite sunt:   

Avans chenzinal   

Cheltuieli profesionale  

Precizie calcul net-brut (pentru calcul net-brut)   

Prima neta totala  

Pontaj de referinta (prezenta normala)  

Rest de plata   

Salariu de baza   
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Salariu net  

Total pontaje platite  

Total venituri realizate    

Venit brut calculat (pentru calcul net-brut)   

Venit net   

Venit net realizat (pentru calcul net-brut)  

Zile fara vechime   

- Referinta - o singura componenta poate fi marcata ca fiind de referinta si aceasta trebuie sa fie 

de tip pontaj; componenta de referinta se foloseste pentru calculul de salarii la modul ideal - 

utilizat la concedii de odihna si medical.   

- se apasa butonul salvare;   

- se ataseaza unui salariat sau unui grup de salariati in functie de necesitati.  

VII.7.5 Operatiuni efectuate asupra componentelor salariale  

Atasarea (Stergerea) unei componente (de) la salariati     

Atasare componenta la un grup de salariati  

- se selecteaza componenta dorita din lista componentelor  prezenta in ecranul principal al 

modulului ;  

- se apasa butonul <Operatiuni componente> si din meniul care se deschide se alege optiunea  

<Adaugare componenta selectata la salariati>;  

- va aparea urmatorul ecran unde tot ceea ce mai trebuie facut este sa se obtina lista cu salariatii 

carora li se va atasa componenta, dupa care se va apasa butonul <Adaugare componenta 

selectata>. Lista cu salariatii la care se doreste atasarea componentei se obtine introducandu-se 

criteriile de cautare dorite dupa care se apasa butonul <Cauta>. La atasarea unei componente 

salariale unui salariat valorile sumei fixe, indicelui si tarifului (lei) se trimit salariatului cu 

valoarea zero iar fondul de salarii si locul de munca asociat componentei care se ataseaza, au 

valorile celor din fisa salariala a fiecarui salariat in parte.  

IMPORTANT:  La adaugarea unei componente la un salariat, daca aceasta foloseste un tarif si 

respectivul tarif nu era deja atasat salariatului, acesta se va adauga automat salariatului.   

La atasarea unei componente la unul sau mai multi salariati, aceasta va primi ca fond de salarii si 

loc de munca pe cele existente in fisa fiecarui salariat in parte.   
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Daca un salariat nu are configurat un loc de munca si/sau un fond de salarii atunci componenta 

nu va fi adaugata acestuia !   

Dupa atasarea unei componente unui salariat se poate vizualiza (la nivel de salariat) lista cu 

componentele pe care acesta le are atasate. Daca se doreste, la nivel de salariat se poate modifica 

valoarea sumei fixe, a indicelui si a tarifului pentru componenta in cauza, astfel incat ele sa fie 

diferite de valoarile sumei fixe, indicelui si tarifului primite initial in momentul atasarii 

componentei. Tot la nivel de salariat mai pot fi modificate, pentru o componenta, fondul de 

salarii si locul de munca cu valori diferite de cele implicite (din fisa salariat).La filtrarea listelor 

de salariati pentru atribuirea componentelor catre salariati, se poate utiliza clauza de filtrare 

suplimentara dupa componenta (daca au sau nu o componenta adaugata), actionand butonul 

<Cautare rapida>.  

  Aceste operatiuni se pot face in <Componente atasate salariatului>.  
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Stergere componenta de la un grup de salariati  

- se selecteaza componenta dorita din lista componentelor  prezenta in ecranul principal al 

modulului ;  

- se apasa butonul <Operatiuni componente> si din meniul care se deschide se alege optiunea 

<Stergere componenta selectata de la salariati>;  

- va aparea urmatorul ecran unde tot ceea ce mai trebuie facut este sa se obtina lista cu salariatii 

carora li se va sterge componenta, dupa care se va apasa butonul <Stergere componenta 

selectata>. Lista cu salariatii de la care se doreste stergerea componentei se obtine 

introducanduse criteriile de cautare dorite dupa care se apasa butonul <Cauta>. La filtrarea 

listelor de salariati pentru stergera componentelor catre salariati, se poate utiliza clauza de 
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filtrare suplimentara dupa componenta (daca au sau nu o componenta adaugata), actionand 

butonul < Cautare rapida>.  

IMPORTANT: La stergerea unei componente de la un salariat, daca aceasta foloseste un tarif, 

acesta nu se va sterge de la salariat !  

    

 

  

   

Pentru o mai usoara realizare a operatiunilor de atasare/stergere componente se poate folosi si 

modulul <Setare multipla tarife si componente salariale atasate salariatilor>, accesibil din 

meniul <Configurare/Salarizare/Setare multipla tarife si componente salariale atasate 

salariatilor>.  
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Din acest loc se poate face atasarea mai multor componente unei liste de salariati intr-o singura 

operatiune.   

Vizualizarea salariatilor care au sau nu atasata o componenta salariala si a legaturilor unei 

componente   

-se selecteaza componenta dorita din lista componentelor  prezenta in ecranul principal al 

modulului;  

-se apasa butonul <Operatiuni componente> si din meniul care se deschide se alege optiunea 

<Lista salariatilor care nu au atasata componenta selectata> sau optiunea <Lista salariatilor care 

au atasata componenta selectata>;  

- lista salariatilor care indeplinesc conditiile cerute va fi afisata intr-un ecran separat.   

  

  Lista  salariatilor  care  au  atasata  componenta  selectata:   
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 Lista salariatilor care nu au atasata componenta selectata:   



  

  

  

  

  

  

  

-259-  

  

  

  

   

Lista legaturilor componentei selectate.   

In acest ecran sunt prezentate in mod grafic legaturile componentei cu alte elemente din baza de 

date:  

salariatii care o au atasata; existenta in formulele (de componente: F1, F2 sau F3) altor 

componente; existenta in componentele atasate salariatului; existenta in formulele articolelor 

contabile; existenta in configurarea avansului sau restului de plata sau venitului brut realizat din 

luna respectiva; existenta unor avansuri sau retineri care sunt directionate catre aceasta 

componenta salariala pe luna in curs;  
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existenta in formulele unor functii de calcul; existenta in formulele 

rapoartelor (doar cele care se bazeaza pe componente); existenta in 

configurarea concediilor; existenta in tranzactii; existenta in declaratiile 

CAS;  

existenta in formula centralizatoarelor de date; 

existenta in cheile de verificare ale altor componente.  

  

  

   

Daca o componenta are legaturi cu alte elemente din configuratia salariala aceasta nu poate fi 

stearsa. Astfel o componenta nu poate fi stearsa daca:  
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exista salariati care o au atasata; exista in formulele (de componente: F(baza) sau 

F(suplimentara) ale altor componente; exista in componentele atasate salariatului; exista in 

formulele articolelor contabile; exista in configurarea avansului, restului de plata sau venitului 

brut realizat din luna respectiva; exista avansuri sau retineri care sunt directionate catre 

respectiva componenta salariala pe luna in curs; exista in formulele unor functii de calcul; 

exista in formulele rapoartelor (doar cele care se bazeaza pe componente); exista in 

configurarea concediilor; exista in tranzactii; exista in declaratiile CAS; exista in formula 

centralizatoarelor de date; exista in cheia de verificare a altei componente.  

Transfer in alta perioada  

- la alegerea optiunii adecvate din meniul asociat butonului  <Operatiuni> se deschide un ecran 

corespunzator. In ecran se selecteaza perioada destinatie si se opteaza pentru continuare.  - se 

verifica daca in perioada destinatie exista grupa de munca asociata componentei si in caz contrar 

se anuleaza copierea.   

- se verifica de asemenea ca nu exista componenta in perioada destinatie, exista in cea sursa,   

exista toate  elemente de configuratie in perioada destinatie si se trece la copierea 

compomenentei.    

- daca in perioada destinatie configuratia salariala necesara este incompleta se poate continua fara 

copiererea elementelor inexistente.   

Ordonare componente salariale  

- ecran special de ordonare a componentelor salariale, pentru a se stabili ordinea in care acestea 

vor fi afisate in modulul de pontaje si tranzactii  
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Cuplare componente salariale  

- posibilitatea cuplarii componentelor salariale in anumite grupari, astfel incat la atribuirea catre 

salariati sau la adaugarea intr-un set de componente selectarea unei singure componente din 

gruparea respectiva atrage automat si selectarea celorlalte componente aflate in gruparea in 

cauza  

(aceasta facilitate nu se aplica si in cazul stergerii componentelor respective);  
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Pentru adaugarea unei grupari noi, se apasa butonul <Adaugare>, se deschide o fereastra unde se 

introduce denumirea gruparii si se selecteaza componentele care fac parte din gruparea 

respectiva (cu ajutorul butonului <Adaugare>), se da salvare si gruparea va fi salvata in lista  
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VII.7.6 Configurare seturi de componente salariale  

 Cu ajutorul acestui ecran se pot configura seturi de componente salariale care pot fi atribuite 

unui salariat sau unui grup de salariati.  

Seturile de componente sunt impartite in 2 categorii (principale si secundare);  

- seturile principale pot fi atribuite la salariati doar ca si set principal de componente, aplicanduse 

regula de inlocuire specificata in configurarea generala a societatii;  

- seturile secundare pot fi atribuite doar ca si seturi secundare la salariati, aplicandu-se regula de 

inlocuire prin stergere a componentelor la salariati;  

Seturile de componente sunt necesare pentru a se defini configuratii salariale minimale (setul 

minim de componente necesare calcularii salariului) pentru o anumita categorie de salariati, 

astfel incat atunci cand se adauga un salariat nou, prin atasarea unui set de componente, acestuia 
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i se adauga automat in componentele salariale atasate, acele componente care fac parte din setul 

specificat (conform configurarii setului).  

    

  

Adaugarea unui set de componente  

- se apasa butonul <Adaugare> si se completeaza  numele setului de componente;  

- se apasa butonul <Editare lista componente> si in ecranul care se deschide, se selecteaza din 

lista de componente prezenta in acel ecran acele componente care vor face parte din noul set si 

apoi pentru a salva lista se apasa butonul <Salvare>. La revenirea in ecranul principal al 
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modulului, componentele selectate anterior vor fi afisate in lista prezenta in partea dreapta a 

ecranului, lista in care sunt afisate componentele care fac parte din set;  

- pentru a se salva noul set introdus, in ecranul principal al modulului se apasa butonul 

<Salvare>.  

   

 Modificarea unui set de componente  

- se selecteaza din lista seturilor definite, setul care se doreste a fi modificat;  

- se apasa pe butonul <Modificare>;  

- se modifica numele setului sau comentariile asupra acestuia;  

- daca se doreste modificarea componentelor din set se apasa pe butonul <Editare lista 

componente> si in ecranul <Editare set componente salariale> se selecteaza acele componente 

care vor face parte din set prin bifarea checkbox-ului din prima coloana a listei sau daca se 

debifeaza checkbox-ul acelor componente care fac parte din set, ele vor fi eliminate din 

configuratia acestuia si nu vor mai fi afisate in lista de componente din ecranul principal a 

acestui modul;  

- pentru a se salva modificarile efectuate se apasa butonul <Salvare> din ecranul principal al 

modulului.  

            Atunci cand se salveaza modificarile efectuate asupra unui set de componente existent, 

pentru toti salariatii care au atasat acel set de componente se actualizeaza lista componentelor 

atasate pentru fiecare salariat in parte, astfel incat toate componentele prezente in set sa fie 

prezente si in componentele atasate salariatilor respectivi. Daca anumite componente salariale au 

fost sterse din set ele nu vor fi sterse si din componentele atasate salariatilor acest lucru urmand a 

fi efectuat manual pentru fiecare salariat in parte in modulul <Componente salariale atasate 

salariatului> sau prin modulul de <Setare multipla tarife si componente salariale atasate 

salariatilor>, prin utilizarea optiunii de deatribuire a componentelor salariale atasate din acest 

modul.  

Ecranul de editare a configuratiei setului de componente salariale:  

 La selectarea unei componente care este cuplata cu alte componente atrage automat si 

selectarea celorlalte componente aflate in gruparea in cauza (aceasta facilitate nu se aplica 

si in cazul stergerii componentelor respective);  
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Stergerea unui set de componente salariale  

- se selecteaza din lista seturilor definite, setul care se doreste a fi sters;  

- se apasa pe butonul <Stergere>;  

- se confirma stergerea prin apasare pe butonul <Yes> prezent in mesajul prin care se cere 

confirmarea stergerii, mesaj care apare pentru a preintampina stergerea accidentala a unui set 

de componente;  

- daca sunt indeplinite toate conditiile necesare stergerii setul va fi sters din baza de date si nu va 

mai fi afisat in lista seturilor, prezenta in ecranul principal al modulului.  
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 IMPORTANT:  Un set de componente nu poate fi sters daca el este atasat unor salariati, in 

perioada curenta de lucru.  

 Atasare set componente la un grup de salariati  

 Dupa definire un set de componente salariale poate fi atasat unui grup de salariati astfel:             

- se selecteaza din lista seturilor definite acel set de componente salariale care se doreste a fi 

atasat unor salariati;  

- se apasa butonul <Adauga la...> si in ecranul care se deschide, cu ajutorul criteriilor de filtrare 

puse la dispozitie se creaza o lista de salariati  carora le va fi atribuit setul de componente 

selectat;  

- in ecranul respectiv se apasa butonul <Adaugare set componente selectat>  si setul de 

componente va fi adaugat salariatilor din lista astfel: in fisa personala a fiecaruia va apare 

numele setului de componente iar in lista de componente salariale atasate vor fi adaugate acele 

componente care fac parte din setul selectat dar nu sunt atasate salariatului respectiv (daca o 

componenta exista deja ea nu va fi adaugata din nou);  
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 IMPORTANT:    

            Un set de componente salariale nu poate fi atasat decat salariatilor activi in perioada 

curenta de lucru . In momentul adaugarii unor componente din set, la salariatii din lista, se  

adauga si tarifele utilizate de aceste componente, daca ele nu sunt prezente in lista tarifelor 

atasate fiecarui salariat in parte si componentelor nou atasate li se atribuie fondul de salarii si 

locul de munca configurate pentru salariatul respectiv.        

VII.7.7 Rotunjiri  

Sunt puse la dispozitie 11 tipuri de rotunjiri care pot fi utilizate in modulele:  

- Functii de calcul  
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- Tarife salariale  

- Componente salariale     - Concedii  

Aceste tipuri de rotunjiri se vor selecta dintr-o lista unde mai exista si optiunea 'Fara Rotunjire'.   

Exemplu de aplicare a unei rotunjiri   

Daca la configurarea unei componente se alege tipul de rotunjire:  

- 'Rotunjire la 2 zecimale' atunci valoare rezultata in urma evaluarii acelei componente va fi 

rotunjita la 2 zecimale  

- 'Fara rotunjire' atunci valoare rezultata in urma evaluarii acelei componente nu va fi afectata  

 

   

  

VII.7.8 Editarea unei formule de calcul  

Definitie  

O formula de calcul este o expresie matematica cu adunari si scaderi in care operanzii sunt 

componente salariale; o formula poate fi vizualizata in 2 moduri: unul in care operanzii sunt 

coduri de componenta intre paranteze rotunde (ex: (P1)  sau  (CB1) + (CG2) - (CG5) ) si altul in 

care operanzii sunt reprezetati de numele componentei aflat intre paranteze rotunde, numit si 

formula detaliata (vezi figura de mai jos);    

In fiecare loc in program  in care apare o formula de componente este prezent un buton numit 

<Detalii> pentru a se putea vizualiza aceasta formula si in forma ei detaliata:   

Exemplu de formula vizualizata prin apasarea butonului <Detalii>:  
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Celalalt mod de vizualizare (cu coduri de componenta):  

  
Formulele de calcul componente sunt folosite in definirea functiilor de calcul, componentelor 

salariale, notei contabile, declaratiei de CAS a societatii.  

Tipuri de formule  

Se pot configura mai multe tipuri de formule de calcul.  

1. Formula de calcul simpla formata din adunari si scaderi de componente. Pentru a configura o 

astfel de formula se selecteaza cate o componenta din <Lista componentelor salariale care pot 

fi incluse in aceasta formula> dupa care se apasa butonul <Adauga cu + > pentru a introduce 

componenta selectata cu semnul + in formula sau butonul <Adauga cu - > pentru a introduce 

componenta selectata cu semnul - in formula.  

Pentru a sterge formula se apasa butonul <Sterge formula>. Se poate face stergerea unei 

componente din formula prin selectarea componentei care se doreste a fi stearsa urmata de 

apasarea pe butonul <Sterge din formula>.  
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Pentru salvarea formulei care s-a introdus si iesirea din ecranul de configurare se apasa butonul 

<Salvare>. La apasarea butonului <Renuntare> eventualele modificari facute in ecranul de 

configurare a formulei vor fi ignorate si se revine in ecranul anterior..  

  

2. Exista situatii in care este necesara configurarea a doua formule de calcul:  

 

 

A. Pentru obtinerea bazei de calcul a concediilor medicale  

Pentru a configura cele doua formule se selecteaza cate o componenta din <Lista componentelor 

salariale care pot fi incluse in aceasta formula> dupa care se apasa butonul <Adauga cu + > 

pentru a introduce componenta selectata cu semnul + in formula sau butonul <Adauga cu - > 

pentru a introduce componenta selectata cu semnul - in formula 1 sau formula 2. Cele doua 

formule nu se pot completa simultan iar formula care se afla in configurare la un moment dat va 

fi cea care are fundalul colorat. Pentru a stabili care este formula care se editeaza se apasa cu 

mouse-ul sau se apasa tasta <tab> pentru a muta cursorul in casuta corespunzatoare formulei. In 

exemplul din figura de mai jos se observa ca formula 1 este in editare (are fundalul colorat) si 

apasarea pe butoanele <Adauga cu +> sau <Adauga cu - > are ca efect scrierea componentei 

selectate din lista in formula 1.  

Pentru a sterge o formula se selecteaza casuta corespunzatoare formulei care se doreste a fi 

stearsa si se apasa butonul <Sterge formula>. Se poate face stergerea unei componente din 

formula prin selectarea componentei care se doreste a fi stearsa urmata de apasarea pe butonul 

<Sterge din formula>.  

Pentru salvarea formulelor care s-au introdus si iesirea din ecranul de configurare se apasa 

butonul <Salvare>. La apasarea butonului <Renuntare> eventualele modificari facute in ecranul 

de configurari formule vor fi ignorate si se revine in ecranul anterior.  

  

B. Pentru configurarea functiei de calcul minim-maxim in care limitele pot fi formule de 

calcul  

Aceste doua formule pot contine fie o valoare numerica fie o formula de calcul.   
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- Pentru a configura formulele corespunzatoare limitelor minime si maxime cu formule de 

componente, se selecteaza cate o componenta din <Lista componentelor salariale care pot fi 

incluse in aceasta formula> dupa care se apasa butonul <Adauga cu + > pentru a introduce 

componenta selectata cu semnul + in formula sau butonul <Adauga cu - > pentru a introduce 

componenta selectata cu semnul - in formula 1 sau formula 2. Cele doua formule nu se pot 

completa simultan iar formula care se afla in configurare la un moment dat va fi cea care are 

fundalul colorat. Pentru a stabili care este formula care se editeaza se apasa cu mouse-ul sau se 

apasa tasta <tab> pentru a muta cursorul in casuta corespunzatoare formulei. In exemplul din 

figura de mai jos se observa ca formula 1 este in editare (are fundalul colorat) si apasarea pe 

butoanele <Adauga cu +> sau <Adauga cu - > are ca efect scrierea componentei selectate din 

lista in formula 1.  

- Pentru a configura formulele corespunzatoare limitelor minime si maxime cu valori numerice, 

se introduce o valoare numerica (pozitiva) in casuta <Valoare numerica (constanta) pentru 

formula> dupa care se apasa butonul <Adauga cu + > sau <Adauga cu - > pentru a introduce 

valoarea in formula. Cele doua formule nu se pot completa simultan iar formula care se afla in 

configurare la un moment dat va fi cea care are fundalul colorat. Pentru a stabili care este 

formula care se editeaza se apasa cu mouse-ul sau se apasa tasta <tab> pentru a muta cursorul in 

casuta corespunzatoare formulei. In exemplul din figura de mai jos se observa ca formula 1 este 

in editare (are fundalul colorat) si apasarea pe butoanele <Adauga cu +> sau <Adauga cu - > are 

ca efect scrierea valorii numerice din casuta in formula 1.  

In formule nu se pot scrie combinatii de valori numerice cu componente salariale ci doar valori 

numerice sau doar componente salariale. Exemplu: Daca in formula din partea dreapta s-ar 

introduce o valoare numerica, formula existenta in acea casuta ar fi stearsa si s-ar scrie in locul ei 

valoarea numerica respectiva.  

Pentru a sterge o formula se selecteaza casuta corespunzatoare formulei care se doreste a fi 

stearsa si se apasa butonul <Sterge formula>. Se poate face stergerea unei componente din 

formula prin selectarea componentei care se doreste a fi stearsa urmata de apasarea pe butonul 

<Sterge din formula>.  
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Pentru salvarea formulelor care s-au introdus si iesirea din ecranul de configurare se apasa 

butonul <Salvare>. La apasarea butonului <Renuntare> eventualele modificari facute in ecranul 

de configurari formule vor fi ignorate si se revine in ecranul anterior.  

 

  

  

VII.7.9 Setare multipla tarife si componente atasate salariatilor  

In acest modul se face adaugarea/stergerea multipla de componente/tarife pentru unul sau mai 

multi salariati. Mod de lucru  

1 - Se stabileste tipul operatiunii care se doreste a se afectua prin selectare din <Lista 

operatiunilor care pot fi efectuate> (figura de mai jos)  

2 - Se stabileste lista salariatilor carora li se va aplica operatiunea selectata; se poate face o 

cautare dupa mai multe criterii, iar din lista obtinuta se pot selecta doar anumiti salariati (prin 

bifarea casutei de langa marca); doar salariatilor selectati li se va aplica operatiunea selectata.  
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    IMPORTANT: Exista o singura exceptie: Daca NU se selecteaza nimic EXPLICIT din lista 

salariatilor obtinuta in urma cautarii, operatiunea selectata se va efectua asupra TUTUROR 

salariatilor din lista.   

    Daca s-a selectat explicit (prin bifarea casutei de langa marca) cel putin un salariat, 

operatiunea aleasa se va efectua doar asupra salariatilor selectati in acest mod.  

3 - Se apasa butonul <Selectie>, in urma caruia va aparea o noua fereastra de unde se pot selecta 

componentele sau tarifele care fac obiectul operatiunii dorite. Dupa selectarea componentelor 

sau tarifelor se apasa butonul <Selectare> pentru continuare. Daca se apasa <Renuntare>, nu se 

poate merge mai departe (etapa 4)  

4 - Se apasa butonul <Adaugara/Stergere componente/tarife selectate>.   

Observatii:  

- componentele sau tarifele care fac obiectul operatiunilor se adauga sau se sterg doar la/de la 

salariatii activi   

- in cazul componentelor salariale se tine cont si de grupa de munca a acestora (Daca se doreste 

adaugarea unei componente care are configurata grupa de munca CONDITII  

DEOSEBITE tuturor salariatilor, adaugarea componentei se face doar la salariatii care lucreaza 

la locuri de munca in CONDITII DEOSEBITE)  

- la atasarea unor componente la unul sau mai multi salariati, acestea vor primi ca fond de salarii 

si loc de munca pe cele existente in fisa fiecarui salariat in parte;   

- daca un salariat nu are configurat un loc de munca si/sau un fond de salarii atunci nu se va face 

adaugarea nici unei componente pentru acesta.  

- la filtrarea listelor de salariati pentru configurarea tarifelor si componentelor salariale atribuite 

salariatilor, se poate utiliza clauza de filtrare suplimentara dupa componenta (daca au sau nu o 

componenta adaugata), actionand butonul  < Cautare rapida>.   
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La selectarea unei componente care este cuplata cu alte componente atrage automat si selectarea 

celorlalte componente aflate in gruparea in cauza (aceasta facilitate nu se aplica si in cazul 

stergerii componentelor respective);   
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IMPORTANT: La adaugarea unei componente la un salariat, daca aceasta foloseste un tarif si 

respectivul tarif nu era deja atasat salariatului, acesta se va adauga automat salariatului 

!IMPORTANT: La stergerea unei componente de la un salariat, daca aceasta foloseste un tarif, 

acesta nu se va sterge de la salariat !                        

        Cu ajutorul acestui modul se pot adauga, modifica sau sterge tarifele salariale atasate unui 

salariat. Este necesar sa se ataseze tarife pentru fiecare salariat deoarece, fara aceste tarife nu se 

pot calcula componentele atasate unui salariat si deci nu se poate calcula salariul respectivului 

salariat.Vizualizarea tarifelor atasate unui salariat se face din modulul <Detalii salariat> prin 

apasarea pe butonul <Detalii salariale> si selactarea din lista care se deschide a optiunii <Tarife 

salariat>:  

  

  

Adaugarea unui tarif salarial la un salariat se face astfel:   
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- se apasa pe butonul <Adaugare>, in partea dreapta-sus a ecranului va aparea o lista care contine 

toate tarifele salariale definite pe luna curenta de lucru si se activeaza casuta text unde Putem 

scrie suma fixa:   

   

- se selecteaza un tarif din lista tarifelor definite, dupa care, daca dorim, putem seta la nivel 

individual suma fixa a acelui tarif, suma care va fi valabila doar pentru salariatul respectiv. 

Daca nu este necesar sa configuram suma fixa individual, valoarea acesteia va ramane 0 si in 

momentul calcularii tarifului se va lua in considerare suma fixa definita pentru acel tarif la 

nivel general (vezi modulul <Tarife salariale generale>);  

- daca se doreste salvarea tarifului introdus, se apasa pe butonul <Salvare> si tariful va fi salvat 

in configuratia din luna curenta de lucru pentru salariatul selectat, iar daca nu se doreste 

salvarea in baza de date, se apasa pe butonul  <Renuntare> si nu se va face nici o modificare in 

baza de date.  
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IMPORTANT: Un tarif salarial nu mai poate fi adaugat unui salariat daca acel tarif este deja 

atasat salariatului respectiv pe luna curenta de lucru. La adaugarea unui tarif salarial, daca acel 

tarif este nemodificabil, nu se mai poate introduce suma fixa valabila pentru salariatul la care se 

ataseaza acel tarif.  

Modificarea unui tarif salarial atasat la un salariat se face astfel:   

- se selecteaza un tarif  din lista tarifelor atasate salariatului din partea stanga a ecranului;             

- se apasa pe butonul <Modificare>, in partea dreapta-sus a ecranului va aparea o lista care 

contine toate tarifele salariale definite pe luna curenta de lucru si se activeaza casuta text unde 

putem scrie suma fixa;  

- se efectueaza modificarile dorite asupra tarifului selectat;  

- daca se doreste salvarea modificarilor efectuate, se apasa pe butonul <Salvare> si modificarile 

vor fi salvate in configuratia din luna curenta de lucru pentru salariatul selectat, iar daca nu se 

doreste modificarilor efectuate, se apasa pe butonul  <Renuntare> si datele vor reveni la 

valorile anterioare modificarii.  

IMPORTANT: Un tarif salarial atasat unui salariat nu poate fi modificat daca este configurat ca 

fiind nemodificabil (vezi modulul <Tarife salariale generale>).  Stergerea unui tarif salarial 

atasat la un salariat se face astfel:   

- se selecteaza un tarif din lista tarifelor atasate salariatului din partea stanga a ecranului;             

- se apasa pe butonul <Stergere> si apare un mesaj prin care se cere confirmarea stergerii 

pentru a se evita stergerea accidentala a unui tarif;  

- daca a fost confirmata stergerea, tariful va fi sters din configuratia lunii respective a salariatului 

selectat si nu va mai fi afisat in lista din partea stanga a ecranului.  

IMPORTANT: Un tarif salarial atasat unui salariat nu poate fi sters daca este configurat ca fiind 

standard (vezi modulul <Tarife salariale generale>) sau daca este utilizat de anumite 

componente salariale care sunt atasate salariatului respectiv.  
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VII.7.10 Componente atasate salariatilor  

Cu ajutorul acestui modul se pot adauga, modifica sau sterge componentele salariale atasate unui 

salariat.   

Este necesar sa se ataseze componente salariale pentru un salariat deoarece acestea definesc 

structura salariului acestuia.  

Vizualizarea componentelor unui salariat se poate face din modulul <Detalii salariat> sau din 

modulul <Pontaje si Tranzactii> prin apasarea pe butonul <Detalii salariale> si din lista care se 

deschide prin selectarea optiunii <Componente salariat>. In urma acestor operatiuni va aparea 

ecranul urmator:  
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Adaugarea unei componente salariale la un salariat  

- Se apasa pe butonul <Adaugare>, in partea dreapta-sus a ecranului va aparea o lista care contine 

toate componentele salariale definite pe luna curenta de lucru si se activeaza 3 casute text unde 

putem scrie suma fixa, tariful in lei si indicele cu care se inmulteste suma finala (vezi figura de 

mai jos):  

  

  

- La alegerea componetelor a aparut un buton  < Cautare rapida>   cu ajutorul caruia se paote 

cauta si alege rapid o componenta .   

- Se selecteaza o componenta din lista componentelor definite, dupa care, daca dorim, putem seta 

la nivel individual:   

suma fixa  

tariful in lei indicele acelei 

componente fondul de 

salarii locul de munca  

Care vor fi valabile doar pentru salariatul respectiv si componenta selectata. Daca nu este necesar 

sa configuram individual una din caracteristicile: suma fixa, tarif in lei, indice, valoarea acestora 
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va ramane 0 si in momentul calcularii componentei se va lua in considerare valoarea definita 

pentru acea componenta la nivel general (vezi modulul <Componente salariale>). In ceea ce 

priveste fondul de salarii si locul de munca, daca nu se completeaza, in momentul salvarii, 

acestea se vor considera, implicit, cele din fisa salariatului.  

            Fondul de salarii va fi selectat din lista fondurilor de salarii definite in perioada curenta 

de lucru:  

  

  

            Locul de munca va fi selectat din lista locurilor de munca definite in perioada curenta de 

lucru, care lista va aparea la apasarea butonului <Localizare>.  

- Daca se doreste salvarea componentei introduse se apasa pe butonul <Salvare> si componenta 

va fi salvata in configuratia din luna curenta de lucru pentru salariatul selectat, iar daca nu se 

doreste salvarea in baza de date se apasa pe butonul  <Renuntare> si datele introduse vor fi 

sterse.  

IMPORTANT: O componenta salariala nu mai poate fi adaugata unui salariat daca acea 

componenta este deja atasata salariatului respectiv pe luna curenta de lucru. La adaugarea unei 

componente salariale daca acea componenta este nemodificabila nu se mai poate introduce suma 

fixa, tariful in lei si indicele valabile pentru salariatul la care se ataseaza acea componenta.  

IMPORTANT: La adaugarea unei componente la un salariat, daca aceasta foloseste un tarif si 

respectivul tarif nu era deja atasat salariatului, acesta se va adauga automat salariatului ! 

IMPORTANT: Daca salariatul nu are atasat un loc de munca sau un fond de salarii (in fisa 

salariala) atunci nu poate fi adaugata o componenta noua acestuia.  

  

 Modificarea unei componente salariale atasate la un salariat    
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- Se selecteaza o componenta din lista componentelor atasate salariatului din partea stanga a 

ecranului;  

- Se apasa pe butonul <Modificare>, in partea dreapta-sus a ecranului va aparea o lista care 

contine toate componentele salariale definite pe luna curenta de lucru si se activeaza casutele 

text unde se pot scrie suma fixa, tariful in lei si indicele si o lista de unde se poate selecta un 

fond de salarii pentru componenta aflata in editare;  

- Se efectueaza modificarile dorite asupra componentei selectate;  

- Daca se doreste salvarea modificarilor efectuate, se apasa pe butonul <Salvare> si modificarile 

vor fi salvate in configuratia din luna curenta de lucru pentru salariatul selectat, iar daca nu se 

doreste salvarea modificarilor efectuate, se apasa pe butonul  <Renuntare> si datele vor reveni 

la valorile anterioare modificarii.  

IMPORTANT: O componenta salariala atasata unui salariat nu poate fi modificata daca este 

configurata ca fiind nemodificabila (vezi modulul <Componente salariale>).  

Stergerea unei componente salariale atasate la un salariat se face astfel:  

- Se selecteaza o componenta din lista componentelor atasate salariatului din partea stanga a 

ecranului;  

- Se apasa pe butonul <Stergere> si apare un mesaj prin care se cere confirmarea stergerii pentru 

a se evita stergerea accidentala a unei componente;  

- Daca a fost confirmata stergerea, componenta respectiva va fi stearsa din configuratia 

salariatului selectat pe luna respectiva si nu va mai fi afisata in lista din partea stanga a 

ecranului.  

IMPORTANT: La stergerea unei componente de la un salariat, daca aceasta foloseste un tarif, 

acesta nu se va sterge de la salariat !  

IMPORTANT: O componenta salariala atasata unui salariat nu poate fi stearsa daca este 

configurata ca fiind standard (vezi modulul <Componente salariale>). IMPORTANT: 

Configurarea fondului de salarii se poate face la 3 nivele:  

loc de munca fisa salariat 

componenta atasata unui 

salariat:   
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                Fondul de salarii poate fi setat si la nivel de componenta atasata salariatilor astfel incat 

daca mai multi salariati au atasata o aceeasi componenta poate exista situatia in care aceasta sa 

aiba configurate fonduri de salarii diferite la salariati diferiti.  

IMPORTANT: Configurarea flocului de munca se poate face la 2 

nivele: fisa salariat componenta atasata unui salariat:   

                Locul de munca poate fi setat si la nivel de componenta atasata salariatilor astfel incat 

daca mai multi salariati au atasata o aceeasi componenta poate exista situatia in care aceasta sa 

aiba configurate locuri de munca diferite la salariati diferiti.  

   

Iesirea din ecran  

IMPORTANT: In urma actualizarilor (modificari/adaugari/stergeri) componentelor atasate unui 

salariat, din cauza faptului ca acestea pot intra in formula de calcul a salariului de baza se va 

puna la dispozitie butonul <Iesire cu recalcul salariu de baza>. La apasarea acestui buton se 

revine in ecranul anterior si se va efectua automat recalcularea salariului de baza pentru 

salariatul respectiv. De asemenea se poate iesi din acest ecran prin apasarea butonului <Iesire> 

caz in care nu se va mai efectua recalcularea salariului de baza (chiar daca s-au modificat 

componente atasate salariatului care influenteaza salariul de baza - in acest caz la calculul 

salariului se vor face actualizarile corespunzatoare).  

   

VII.7.11 Configurare concedii  

 Cu ajutorul acestui modul se poate adauga, modifica sau sterge un anumit tip de concediu (de 

odihna, medical, sau fara plata), in functie de numarul de concedii care trebuiesc definite pentru 

a se acoperi toata gama necesara de cazuri aparute.  

Adaugarea unui tip de concediu nou se face astfel:  

- se apasa pe butonul <Adaugare> , lista de concedii definite din partea stanga a ecranului devine 

inactiva, casutele text si listele necesare definirii concediului, din partea dreapta a ecranului 

devin active, butoanele <Stergere>  si <Iesire> devin inactive, butonul <Adaugare> se 

transforma in <Salvare> iar butonul <Modificare> devine <Renuntare>;  
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- se selecteaza tipul concediului care va fi configurat (odihna, medical, fara plata) si in functie de 

optiunea aleasa anumite casute text si liste cu ajutorul carora se defineste si configureaza un 

concediu devin invizibile (acele optiuni de configurare nu sunt necesare pentru concediul 

respectiv);  

- se introduc datele necesare configurarii concediului respectiv;  

- daca se doreste salvarea datelor introduse, se apasa pe butonul <Salvare> si concediul astfel 

introdus va fi salvat in baza de date in configuratia lunii curente de lucru, va fi afisat in lista 

concediilor definite din partea stanga a ecranului si dupa aceea se pot introduce la salariati 

concedii de acel tip, iar daca  nu se doreste salvarea datelor introduse se apasa pe butonul 

<Renuntare>, datele introduse se sterg, cursorul se pozitioneaza pe primul concediu din lista 

celor definite (daca exista) si configurarea acestuia este afisata in partea dreapta a ecranului.  

IMPORTANT: Nu se poate defini decat un concediu de odihna si un concediu fara plata, iar la 

concediile medicale nu exista nici o limita la numarul concediilor definite in baza de date.  

Modificarea unui concediu nou se face astfel:  

- se selecteaza concediul care se doreste a fi modificat din lista concediilor definite, prezenta in 

partea stanga a ecranului;   

- se se apasa pe butonul <Modificare> , lista de concedii definite din partea stanga a ecranului 

devine inactiva, casutele text si listele necesare configurarii concediului, din partea dreapta a 

ecranului devin active, butoanele <Stergere>  si <Iesire> devin inactive, butonul <Adaugare> 

se transforma in <Salvare>, iar butonul <Modificare> devine <Renuntare>;   

- se efectueaza modificarile dorite asupra concediului respectiv;   

- daca se doreste salvarea datelor introduse, se apasa pe butonul <Salvare> si modificarile 

efectuate vor fi salvate in baza de date, in configuratia lunii curente de lucru, iar daca  nu se 

doreste salvarea modificarilor efectuate, se apasa pe butonul <Renuntare> si configuratia 

concediului revine la valorile de dinaintea modificarilor.   

IMPORTANT: Daca in perioada curenta de lucru exista introduse concedii de un anumit tip, 

configuratia concediului respectiv poate fi modificata doar partial (nu se pot modifica 

urmatoarele date: tipul concediului, tipul concediului medical si cele 2 seturi de componente, 
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principale si secundare, in care sunt trimise valorile calculate pentru concedii) Stergerea unui 

concediu nou se face astfel:  

- se selecteaza concediul care se doreste a fi sters, din lista concediilor definite, prezenta in 

partea stanga a ecranului;   

- se apasa pe butonul <Stergere> si apare un mesaj prin care se cere confirmarea stergerii 

concediului respectiv (pentru a se evita stergerea accidentala a unui concediu);   



  

  

-287-  

  

  

daca a fost confirmata stergerea, concediul selectat va fi sters din configuratia lunii curente de  

lucru si nu va mai fi afisat in lista concediilor definite, din partea stanga a ecranului.   

IMPORTANT: Nu se poate sterge un concediu definit, daca in perioada curenta de lucru exista 

concedii de tipul respectiv introduse la salariati.  Reguli generale pentru definirea concediilor  

VII.7.12 Concediul de odihna   

Pentru concediul de odihna trebuie definite urmatoarele caracteristici:        

Reguli generale  

- numele concediului (pentru acest caz particular se recomanda “Concediu de odihna”):  

- codul concediului (acest cod este unic)   

- tariful aplicat concediului, necesar pentru a se calcula suma bruta cuvenita pentru orele lucratoare ale 

concediului. Tariful definit pentru concediul de odihna trebuie sa fie exprimat in lei/ora deoarece 

algoritmul de calcul al concediilor transforma zilele lucratoare ale concediului in ore lucratoare (pe 

baza normatorului si normei de lucru pentru salariatul caruia i se ataseaza un concediu de odihna) si 

aceste ore sunt inmultite cu tariful orar pentru a obtine suma bruta a concediului;   

- indice sume (in cazul concediului de odihna trebuie sa fie 1 deoarece suma calculata se acorda 

integral salariatului fara nici un fel de retinere procentuala);   

- componenta pontaj ore nepenalizate care reprezinta componenta de tip pontaj unde procedura de 

calcul a concediului trimite numarul de ore lucratoare ale concediului de odihna  pentru a fi 

vizualizate in pontaje si pentru a putea fi folosite eventual si in alte calcule de componente;   

- componenta valoare ore nepenalizate care reprezinta componenta de tip sume unde procedura de 

calcul a concediului trimite valoarea bruta a concediului de odihna  pentru a fi vizualizate in 

tranzactii si pentru a putea fi folosite eventual si in alte calcule de componente;   

- se pot introduce mai multe tipuri de concedii de odihna (concediu deodihna, concediu de studii si 3 

tipuri de concediu de odihna pentru evenimente deosebite in familie: casatorie, nastere copil sau 

deces rude);   
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IMPORTANT: Se recomanda ca acele componente care sunt atasate concediului de odihna sa fie 

nemodificabile pentru a se evita modificarea accidentala a pontajelor si sumelor calculate automat de 

procedurile de calcul ale concediilor si astfel sa existe neconcordante intre datele afisate ale unui 

concediu si datele prezente in pontajele si tranzactiile salariatilor.  

- functie de rotunjire a sumei brute calculate pentru concediul respectiv;   

- functie generala care eventual sa efectueze anumite modificari asupra sumei brute calculate a 

concediului (de exemplu o functie care eventual sa limiteze valoarea concediului calculat la o 

anumita valoare minima sau maxima).   
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cu ajutorul butonului <Configurari> se poate intra in unul din modulele aflate in lista si se pot 

cofigura direct: grilele de salarizare, constantele salariale, functiile de calcul, tarifele sau 

componentele salariale.   

- Concediul fara plata: pentru concediul fara plata trebuiesc definite urmatoarele caracteristici:      

- Reguli generale   

- numele concediului (pentru acest caz particular se recomanda “Concediu fara plata”):   

- componenta pontaj zile nepenalizate care reprezinta componenta de tip pontaj unde procedura de 

calcul a concediului trimite numarul de ore lucratoare ale concediului fara plata  pentru a fi 

vizualizate in pontaje si pentru a putea fi folosite eventual si in alte calcule de componente (se 

recomanda ca acea componenta atasata sa fie nemodificabila pentru a se evita modificarea  

accidentala a pontajelor calculate automat de procedurile de calcul ale concediilor si astfel sa existe 

neconcordante intre datele afisate ale unui concediu si datele prezente in pontajele si tranzactiile 

salariatilor).  
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V

II.7.13 Concediul medical  

 Pentru concediul medical trebuiesc definite urmatoarele caracteristici:    

Reguli generale   

-tipul concediului medical care reprezinta de fapt platitorul concediului medical (fondul de salarii al 

societatii, asigurarile sau fond salarii + asigurari);   

- numele concediului;   

- specifica daca concediul suporta sau nu penalizare prin bifarea optiunii corespunzatoare;  - indice 

general care reprezinta indicele final cu care se inmultesc pontajele si sumele calculate pentru 

concediul introdus inainte de a fi scrise in componentele de tip pontaje si sume atribuite concediului 

introdus. Aceasta optiune se recomanda sa fie cu valoarea 1, ea fiind utilizata pentru concediul 

medical platit partial (acel tip de concediu medical atribuit salariatilor cu incapacitate temporara de 

munca a caror salariu este suportat intr-o anumita masura de catre stat);   

- tariful aplicat concediului, necesar pentru a se calcula suma bruta cuvenita pentru orele lucratoare ale 

concediului. Tariful definit pentru concediul medical trebuie sa fie exprimat in lei/ora deoarece 

algoritmul de calcul al concediilor transforma zilele lucratoare ale concediului in ore lucratoare (pe 

baza normatorului si normei de lucru pentru salariatul caruia i se ataseaza un concediu medical) si 

aceste ore sunt inmultite cu tariful orar pentru a obtine suma bruta a concediului. Configurarea 

stagiului de cotizare necesar pentru acordarea unui concediu medical se va face in cadrul functiei de 

calcul ce va fi utilizata de acest tarif, functie de calcul care va fi definita pe baza unuia din 

urmatoarele prototipuri:   

- <Baza calcul indemnizatie concediu medical, pe interval de luni cu restrictii (din istoric)>;          - 

<Baza calcul indemnizatie concediu medical, pe interval de luni fara restrictii (din istoric)>;   

- <Baza calcul lunara indemnizatie concediu medical platit partial, pe interval de luni (din istoric)>;   

- indice sume care reprezinta procentul din suma totala calculata ce se acorda ca indemnizatie de 

concediu (acest indice este stabilit prin lege pentru fiecare tip de concediu medical in parte);  indice 

urgenta care reprezinta procentul din suma totala calculata ce se acorda ca indemnizatie de concediu 

(acest indice este stabilit prin lege pentru fiecare tip de concediu medical in parte), daca respectivul 

concediu medical este urgenta medico-chirurgicala;   
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- procent penalizare (daca concediul a fost configurat ca suporta penalizare) care reprezinta procentul 

cu care este penalizata (diminuata) suma bruta cuvenita pentru zilele lucratoare care sunt incluse in 

numarul de zile calendaristice specificate ca fiind penalizate (in limita numarului de zile lucratoare 

ale concediului introdus), zile de penalizare care se configureaza deasemenea in acest modul;   

- functie calcul indice care reprezinta o functie cu care se poate eventual calcula indicele (procentul) 

aplicat sumei brute calculate. Daca a fost selectata o functie de calcul indice sume cifra introdusa 

manual la indice sume va deveni 0 deoarece aceste 2 optiuni se exclud reciproc  

(ori indice sume introdus manual ori calculat automat de o functie de calcul);   

- functie indice care reprezinta o functie cu care se pot eventual efectua modificari asupra indicelui 

(procentul) aplicat sumei brute calculate (indice introdus manual sau calculat automat de o functie de 

calcul);   

- componenta pontaj zile penalizate care reprezinta componenta de tip pontaj unde procedura de calcul 

a concediului trimite numarul de ore lucratoare penalizate ale concediului medical (daca acesta a fost 

configurat ca suporta penalizare si aceasta poate fi calculata)  pentru a fi vizualizate in pontaje si 

pentru a putea fi folosite eventual si in alte calcule de componente;   

- componenta pontaj zile nepenalizate care reprezinta componenta de tip pontaj unde procedura de 

calcul a concediului trimite numarul de ore lucratoare nepenalizate (orele platite din fondul de salarii 

in cazul in care concediul este platit numai din fondul de salarii sau platit mixt) ale concediului 

medical pentru a fi vizualizate in pontaje si pentru a putea fi folosite eventual si in alte calcule de 

componente   

- componenta pontaj zile asigurari care reprezinta componenta de tip pontaj unde procedura de calcul 

a concediului trimite numarul de ore lucratoare platite de asigurari (orele platite din asigurarile 

sociale in cazul in care concediul este platit numai de asigurari sau platit mixt) ale concediului 

medical pentru a fi vizualizate in pontaje si pentru a putea fi folosite eventual si in alte calcule de 

componente.   

- componenta valoare zile penalizate care reprezinta componenta de tip suma unde procedura de calcul 

a concediului trimite valoarea penalizarii calculate pentru concediul medical, valoare care se scade 

din suma bruta totala a concediului (daca acesta a fost configurat ca suporta penalizare si aceasta 
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p

oate fi calculata) pentru a fi vizualizate in tranzactii si pentru a putea fi folosite eventual si in alte 

calcule de componente;   

- componenta valoare zile nepenalizate care reprezinta componenta de tip suma unde procedura de 

calcul a concediului trimite valoarea orelor lucratoare nepenalizate, rezultata dupa scaderea valorii 

penalizarii, (orele platite din fondul de salarii in cazul in care concediul este platit numai din fondul 

de salarii sau platit mixt) ale concediului medical pentru a fi vizualizate in tranzactii si pentru a putea 

fi folosite eventual si in alte calcule de componente   

- componenta valoare zile asigurari care reprezinta componenta de tip suma unde procedura de calcul 

a concediului trimite valoarea orelor lucratoare platite de asigurari, suma rezultata dupa scaderea din 

suma bruta totala a valorii penalizate si a valorii platite din fondul de salarii (orele platite din 

asigurarile sociale in cazul in care concediul este platit numai de asigurari sau platit mixt) ale 

concediului medical pentru a fi vizualizate in pontaje si pentru a putea fi folosite  

eventual  si  in  alte  calcule  de  componente;     
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IMPORTANT: Se recomanda ca acele componente care sunt atasate concediilor medicale sa 

fie nemodificabile pentru a se evita modificarea accidentala a pontajelor si sumelor calculate 

automat de procedurile de calcul ale concediilor si astfel sa existe neconcordante intre datele 

afisate ale unui concediu si datele prezente in pontajele si tranzactiile salariatilor.  

- zile penalizate (daca concediul a fost configurat ca suporta penalizare) care reprezinta numarul de 

zile calendaristice ale concediului care sunt penalizate (valoarea lor este diminuata cu un anumit 

procent de penalizare configurat anterior). De fapt se calculeaza penalizare pentru zilele lucratoare 

care sunt incluse in zilele calendaristice configurate ca fiind penalizate pentru concediul respectiv;   

- zile societate care reprezinta numarul de zile calendaristice de concediu medical platite din fondul de 

salarii al societatii (se calculeaza valoarea pentru zilele lucratoare care sunt incluse in zilele 
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ca

lendaristice configurate ca fiind platite din fondul de salarii pentru concediul respectiv);  - zile 

indexare care reprezinta numarul minim de zile calendaristice cumulate pentru un concediu in 

continuare. Se aduna zilele calendaristice ale tutoror concediilor medicale precedente concediului 

introdus si zilele calendaristice ale acestuia si se indexeaza valoarea zilelor lucratoare incluse in 

zilele calendaristice care depasesc limita minima introdusa pentru indexare, indexarea facandu-se cu 

un anumit procent configurat si el in acest modul (de exemplu daca zile indexare = 90 se indexeaza 

toate zilele lucratoare incluse in zilele calendaristice care depasesc cele 90 de zile constituite ca 

limita minima pentru a acorda indexare unui concediu care cumulat cu cele anterioare depaseste 

aceasta limita stabilita);   

-procent indexare (daca au fost configurate zilele de indexare) care este folosit la indexarea unui 

concediu medical in continuare care respecta conditiile descrise la aliniatul anterior referitor la 

zilele de indexare;   

- functie de rotunjire a sumei brute calculate pentru concediul respectiv;   

- functie generala care eventual sa efectueze anumite modificari asupra sumei brute calculate a 

concediului (de exemplu o functie care sa limiteze valoarea concediului calculat la o anumita valoare 

minima sau maxima);   

- butonul <Configurari> creeaza posibilitatea de a intra intr-unul din modulele care apar in lista, 

usurand astfel configurarea functiilor de calcul, a tarifelor, a componentelor salariale, a constantelor 

salariale sau a grilelor de salarizare.  

  

VII.7.14 Configurare grile salarizare diverse  

    In acest ecran se configureaza diverse grile de salarziare, pe baza unor constante ,care se 

definesc ca prima etapa , in <configurare antet>, respectiv : cod constanta, nume constanta.  
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 Valoarea constantei se completeaza prin alegerea optiunii <adaugare> sau <modificare> grila. 

Aceste constante sunt folosite apoi in diferite functii , tarife si  componente salariale si vor fi 

valabile pentru toate grilele care se vor adauga, dar la care se vor putea seta valori diferite de la 

grila la grila.  

De exemplu pentru definirea unei grile cu codul : G1 cu numele: Grila salariu de baza - 

muncitori, se apasa butonul <adaugare> si , daca lista constantelor a fost definita , se vor putea 

introduce valorile pentru aceste constante si de asemenea se vor putea seta si pentru o grila 

existenta pentru care se doreste <modificarea> lor.  

     

  

 La stergerea unei grile se verifica daca exista vreo functie de calcul care utilizeaza acea grila.  

Daca exista nu se permite stergerea.  
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VIII.  METODOLOGIE CALCUL SALARII  

VIII.1 Rotunjiri  

  

 Sunt puse la dispozitie 24 tipuri de rotunjiri care pot fi utilizate in modulele:  

Functii de calcul  

Tarife salariale  

Componente salariale 

Concedii  

Aceste tipuri de rotunjiri se vor selecta dintr-o lista unde mai exista si optiunea 'Fara Rotunjire'.   

   

Exemplu de aplicare a unei rotunjiri   

Daca la configurarea unei componente se alege tipul de rotunjire:  

- 'Rotunjire la 2 zecimale' atunci valoare rezultata in urma evaluarii acelei componente va 

fi rotunjita la 2 zecimale  

- 'Fara rotunjire' atunci valoare rezultata in urma evaluarii acelei componente nu va fi 

afectata  

   

 

VIII.2 Metodologie calcul salarii   

Inainte de efectuarea calculului de salariu trebuiesc realizate urmatoarele operatiuni astfel incat 

in urma calculului de salariu sa se obtina valorile dorite:  

1. Introducera concediilor – daca exista  

2. Calcul pontaje (daca este cazul) si  introducerea pontajelor  

3. Introducerea valorilor pentru acele componente pentru care se introduce o suma fixa 

(cunoscuta). Exemplu: avans, retineri, chirii, cotizatii diverse, c.a.r., pensie alimentara etc.   
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      IMPORTANT: Daca exista componente pentru care se introduc valori de mana, aceste 

componente trebuiesc marcate ca fiind necalculabile astfel incat ele sa nu se evalueze la 

calculul de salariu (in acest caz evaluarea facandu-se la zero).  

4. Verificarea definitiilor componentelor, tarifelor si a setarilor individuale pentru salariatii la 

care s-a facut o configurare individualizata a sumei fixe pentru tarif respectiv a sumei fixe, 

indicelui si tarifului pentru componente.  

Calculul salariului unui salariat se defineste ca operatiunea de evaluare a componentelor atasate 

respectivului salariat care indeplinesc urmatoarele conditii:  

- sunt active  

- sunt calculabile  

- nu sunt pontaje  

- nu sunt folosite in configurarea concediilor Etapele parcurse la calculul de salariu  

1. Se evalueaza tarifele atasate salariatului.   

Daca salariatul nu are nici un tarif atasat se merge mai departe toate tarifele utilizate in definirea 

componentelor salariatului fiind considerate cu valoare zero. Daca salariatul are tarife atasate si 

exista tarife care nu s-au putut evalua, atunci acestea vor fi considerate cu valoare zero.  

2. Se creaza lista componentelor atasate salariatului.   

Observatie: La atasarea unei componente la un salariat suma fixa, indicele si tariful sunt trimise 

salariatului cu valoare zero. Vezi modulul <Componente atasate salariat>. Daca la nivelul 

salariatului valoarea sumei fixe, indicelui sau tarifului este diferita de zero atunci, la evaluarea 

componentei, se vor folosi valorile individuale specificate in loc de cele existente in 

configurarea generala a componentei. Daca valorile pentru suma fixa, indice sau tarif sunt zero 

atunci la evaluarea componentei vor fi folosite valorile sumei fixe, indicelui sau tarifului 

existente in configuratia generala a componentei.  

Ideea principala este ca odata definita o componenta, modul ei de evaluare poate diferi de la un 

salariat la altul deoarece pentru fiecare salariat se pot face setari personalizate ale sumei fixe, 

indicelui si tarifului, setari care, daca sunt facute, vor fi luate in calul la evaluarea componentei.  

Daca acele setari nu sunt facute, vor fi folosite setarile din configuratia generala a componentei.  

3. Se stabilesc componentele care vor fi evaluate.  
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N

u toate componentele atasate salariatului vor fi evaluate. Nu participa la evaluare urmatoarele 

categorii de componente:  

- componentele inactive  

- componentele de tip pontaj  

-  

- componentele necalculabile  

- componentele folosite in definirea concediilor si care primesc valori in momentul 

introducerii unui concediu  

       Toate celelalte componente (care nu se incadreaza in categoriile de mai sus) vor fi evaluate 

conform definitiilor generale si individuale (daca exista), valoarea initiala la care sunt evaluate 

fiind zero.   

Ordinea de evaluarea a componentelor la calculul de salariu este data de:       

- numarul de ordine specificat in configurarea generala a componentei – crescator 

(exemplu:  

o componenta cu numarul de ordine 4 va fi evaluata inaintea uneia cu numarul de ordine 7)  

-         ordinea de definire a componentei   

4.      Se face evaluarea componentelor care indeplinesc conditiile de la etapa 3  

In momentul inceperii evaluarii exista o lista de componente care vor participa la calcul. Aceasta 

lista va fi parcursa, componenta cu componenta, marcandu-se componentele care se evalueaza. 

Daca in urma parcurgerii complete a listei nu s-au evaluat toate componentele se incepe o noua 

parcurgere. Daca in urma unei parcurgeri complete a listei de componente nu se face evaluarea 

niciunei componente, calculul de salarii se va incheia cu eroare, lucru care va fi anuntat 

utilizatorului.   

Situatia care ar putea genera imposibilitatea evaluarii tuturor componentelor este cea in care 

doua sau mai multe componente sunt configurate in asa fel incat fiecare depinde de cealalta. 

Exemplu:   Se defineste componenta C7 care are in formula componenta C8. Se defineste C8 

care foloseste C9. Se defineste C9 care foloseste C7. Cum se va face evaluarea? C7 are nevoie 

de C8 pentru a se evalua, care C8 are nevoie la randul ei de C9. Cum C9 are nevoie de C7 s-a 

ajuns in imposibilitea de a evalua cele 3 componente care erau de evaluat.  
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Evaluarea unei componente presupune evaluarea formulelor prezente in definitia ei (daca 

exista), a functiilor de calcul specificate (daca este specificata vreuna) si a tarifului (daca este 

configurat vreun tarif):  

a. se evalueaza formulele (daca sunt configurate) valorile obtinute fiind inmultite sau 

impartite conform configurarii facute ordinea de evaluare fiind: se inmultesc sau 

impartesc mai intai valorile primelor 2 formule urmand ca rezultatul sa fi inmultit sau 

impartit cu valoarea celei de-a 3 formule:  ( ValoareFormula1 */ ValoareFormula2 ) */ 

ValoareFormula3  

      IMPORTANT: Daca o formula nu este configurata ea va fi evaluata implicit la valoarea  

1.   

      Exemple:  Denumim cele 3 formule cu F1, F2 si F3 iar semnele dintre ele cu S12 si S23  

1. Daca: F1 si F3 nu se configureaza, F2 este configurata cu o componenta care se va 

evalua la 180 si semnul dintre primele 2 formule (S12) este / (impartire) atunci toata expresia se 

va evalua la 1 / 180 = 0.0055(5). In acest caz semnul dintre F2 si F3 (S23) nu mai conteaza 

deoarece F3 se va evalua la 1 si inmultirea sau impartirea cu 1 nu schimba nimic.  

2. Daca: F1 nu se configureaza, F2 este configurata cu o componenta care se va evalua la 

74, S12 este / (impartire), F3 e configurata cu o componenta care se va evalua la 0.5 si S23 este / 

(impartire) atunci toata expresia se va evalua la: 1 / 74 / 0.5 = 0.027  

b. se aplica functia: <Functia aplicata formulei> (daca s-a configurat) valorii obtinute mai 

sus;  

c. se evalueaza <Functia de calcul indice> (daca s-a configurat);  

d. se aplica <Functia indice> valorii specificate la <Indice> sau valorii rezultate de la 

evaluarea <Functia de calcul indice> (daca s-a configurat);  

e. se inmulteste valoarea rezultata la punctul b cu cea obtinuta la punctul d si cu valoarea 

configurata pentru <Tarif aplicat> sau cu cea a <Functiei pentru calcul tarif> (daca s-a 

configurat);  

f. se aduna valoarea de la <Suma fixa> la cea obtinuta la punctul e;  

g. se aplica <Functie de calcul componenta> (daca s-a configurat) valorii de la punctul f;  

h. se aplica <Functie de calcul generala> (daca s-a configurat) valorii de la punctul g;  
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e aplica <Rotunjire> (daca s-a configurat) valorii de la punctul h obtinandu-se valoarea 

calculata pentru componenta.  

   

5. Se sterg toate tranzactiile salariatului corespunzatoare componentelor inactive Exista 

situatia in care inainte de calculul de salariu sa fi existat componente care erau active si 

care au fost facute inactive inaintea calculului. Aceste componente daca au fost prezente in 

tranzactiile salariatului nu au de ce sa mai apara. Daca respectiva componenta este un 

pontaj atunci ea nu va fi stearsa din tranzactii, doar suma ei va deveni zero.   

6. Se introduc avansurile sau retinerile din lunile anterioare  

Se pot defini avansuri si retineri care sa aiba efect intr-o luna urmatoare celei in care este definit 

respectivul avans sau respectiva retinere. Acestea sunt sume care vor fi adaugate unei 

componente in momentul calculului de salariu.  

IMPORTANT: Componenta care este configurata sa primeasca o suma (reprezentand un avans 

sau o retinere dintr-o luna anterioara) trebuie sa fie in momentul calculului de salariu:  

- activa  

- calculabila  

- sa nu fie folosita in configurarea vreunui concediu  

- sa nu fie pontaj adica sa poata intra la evaluare.  

7.      Se scriu in baza de date sumele rezultate in urma calculului de salariu daca s-au 

evaluat toate componentele care erau de evaluat. Daca exista componente care nu s-au evaluat 

acestea vor fi afisate si nu se va face nici o modificare in baza de date chiar daca au existat si 

componente care s-au evaluat.  

VIII.3  Metodologie calcul pontaje  

La calculul de pontaje participa doar componentelele de tip pontaj (pontajele).  

Etapele parcurse la calculul de pontaje:  

1. Se creaza lista pontajelor salariatului.   
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Observatie: La atasarea unui pontaj la un salariat suma fixa si indicele sunt trimise salariatului 

cu valoare zero. Vezi modulul <Componente atasate salariat>. Daca la nivelul salariatului 

valoarea sumei fixe sau a indicelui este diferita de zero atunci, la evaluarea pontajului, se vor 

folosi valorile individuale specificate in loc de cele existente in configurarea generala a 

pontajului. Daca valorile pentru suma fixa sau indice sunt zero atunci la evaluarea pontajului vor 

fi folosite valorile sumei fixe sau indicelui existente in configuratia generala a pontajului. Ideea 

principala este ca odata definit un pontaj, modul lui de evaluare poate diferi de la un salariat la 

altul deoarece pentru fiecare salariat se pot face setari personalizate ale sumei fixe sau indicelui, 

setari care daca sunt facute vor fi luate in calul la evaluarea pontajului. Daca acele setari nu sunt 

facute vor fi folosite setarile din configuratia generala a pontajului.  

2. Se stabilesc pontajele care vor fi evaluate.  

Nu toate pontajele atasate salariatului vor fi evaluate. Nu participa la evaluare urmatoarele 

categorii de pontaje:  

- pontajele inactive  

- pontajele necalculabile  

- pontajele folosite in definirea concediilor si care primesc valori in momentul introducerii 

unui concediu  

       Toate celelalte pontaje (care nu se incadreaza in categoriile de mai sus) vor fi evaluate 

conform definitiilor generale si individuale (daca exista), valoarea initiala la care sunt evaluate 

fiind zero.   

Ordinea de evaluarea a pontajelor la calculul de pontaje este data de:            

- numarul de ordine specificat in configurarea generala a pontajului – crescator (exemplu:  

un pontaj cu numarul de ordine 7 va fi evaluat inaintea unuia cu numarul de ordine 8)  

- ordinea de definire a pontajului   

3.      Se face evaluarea pontajelor care indeplinesc conditiile de la etapa 3  

In momentul inceperii evaluarii exista o lista de pontaje care vor participa la calcul. Aceasta lista 

va fi parcursa, pontaj cu pontaj, marcandu-se pontajele care se evalueaza. Daca in urma 

parcurgerii complete a listei nu s-au evaluat toate pontajele se incepe o noua parcurgere. Daca in 
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rma unei parcurgeri complete a listei de pontaje nu se evalueaza nici un pontaj, calculul de 

pontaje se va incheia cu eroare, lucru care va fi anuntat utilizatorului.   

Evaluarea unui pontaj presupune evaluarea formulei prezente in definitia lui (daca exista) si a 

functiilor de calcul specificate (daca este specificata vreuna):  

a. se evalueaza formula (daca s-a configurat);  

b. se aplica functia: <Functia aplicata formulei> (daca s-a configurat) valorii obtinute mai 

sus;  

c. se evalueaza <Functia de calcul indice> (daca s-a configurat);  

d. se aplica <Functia indice> valorii specificate la <Indice> sau valorii rezultate de la 

evaluarea <Functia de calcul indice> (daca s-a configurat);  

e. se inmulteste valoarea rezultata la punctul b cu cea obtinuta la punctul d;  

f. se aduna valoarea de la <Valoare fixa> la cea obtinuta la punctul e;  

g. se aplica <Functie de calcul componenta> (daca s-a configurat) valorii de la punctul f;  

h. se aplica <Functie de calcul generala> (daca s-a configurat) valorii de la punctul g;  

i. se aplica <Rotunjire> (daca s-a configurat) valorii de la punctul h obtinandu-se valoarea 

calculata pentru pontaj.  

4. Se sterg toate tranzactiile salariatului corespunzatoare pontajelor inactive  

Exista situatia in care inainte de calculul de salariu sa fi existat pontaje care erau active si care 

au fost facute inactive inaintea calculului. Aceste pontaje, daca au fost prezente in tranzactiile 

salariatului, nu au de ce sa mai apara.  

5. Se scriu in baza de date sumele rezultate in urma calculului de pontaje daca s-au 

evaluat toate pontajele care erau de evaluat. Daca exista pontaje care nu s-au evaluat 

acestea vor fi afisate si nu se va face nici o modificare in baza de date chiar daca au existat 

si pontaje care sau evaluat.  

VIII.4 Lucrul cu baze de date multiple  

Dupa introducerea numelui si parola de utilizator, in cazul in care se lucreaza cu mai multe baze 

de date, exista posibilitatea selectarii bazei de date dorite.Daca nu a fost selectata baza de date 
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dorita, exista posibilitatea schimbarii acesteia, folosind optiunea ' Schimbare utilizator ' din 

modulul ' Utilizatori ', singurul lucru care trebuie facut este reintroducerea numelui de utilizator 

si parola, ca la logarea initiala in aplicatie, dupa care se selecteaza baza de date dorita.  

   

  

     

  


