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1. SCOP 

Acest document are ca scop descrierea aplicaţiilor locale - modulul Gestiunea 

personalului. 

2. DESCRIEREA FLUXURILOR TEHNICE 

Activitatea de lucru se desfășoară în mai multe faze: 

1. Faza de prelucrare locală, la nivelul unităţilor de învăţământ și transmitere 

pentru validare a statului de personal către aplicaţiile centrale 

2. Faza de verificare, avizare și/sau respingere a statului de personal de către 

responsabilul ISJ în aplicaţiile centrale. 

 

2.1. Faza de prelucrare locală a 

Statului de Personal 

Aplicaţia locală permite ca la nivelul fiecărei unităţi de învăţământ să se poata realiza 

statul de personal, local, prin autentificare cu user, parola și id unitate de învăţământ. 
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După completarea datelor lunare de salarii – actualizare personal ( angajări / plecări), 

actualizare încadrare, sporuri cu caracter permanent, se generează în aplicaţia locală 

statul de personal. 

După finalizarea acestor prelucrări, statele obţinute cu date corecte se transmit către 

aplicaţia centrală 

Transmiterea se face cu autentificarea user, parola, cod unitate școlară prin două 

modalităţi: 

- Online dacă este asigurată o conexiune reușită cu aplicaţia centrală. 

- Via internet prin salvarea datelor într-un fișier portabil într-o altă locaţie cu 

conexiune la internet.  

 

 

2.2. Faza de verificare, avizare / 

respingere a Statului de Personal 

 

Reprezentanţii ISJ cu responsabilităţi în verificarea și aprobarea statelor de personal, 

plată și avans se vor conecta în aplicaţia centrală unde unităţile de învăţământ și-au 

încărcat statele lunare de personal și plată a salariilor. Conectarea se va face cu 

autentificare user și parolă. 

Fiecare responsabil ISJ va putea vizualiza, aviza sau respinge doar statele de personal 

ale unităţilor de învăţământ arondate inspectoratului respectiv. 
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Responsabilul ISJ după verificare va acorda statului de personal fie statusul aprobat, 

fie statusul respins cu observaţii pentru neconformităţile sesizate.  

  

3. DESCRIEREA FUNCŢIONALITĂŢILOR 

GENERALE 

3.1. Conectare 

Pentru conectarea la aplicaţia locală se va executa dublu click pe iconiţa  

din folderul creat la instalarea aplicaţiei. 

La prima conectare, respectiv la prima instalare a aplicaţiei locale pe staţia de lucru, 

se va deschide fereastra: 
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Se vor completa următoarele câmpuri: 

o Utilizator: se va completa cu o valoare dorită de către utilizator; 

o Parola: valoarea completată trebuie să fie acceași cu cea utilizată la 

conectarea în aplicaţia centrală. De exemplu: dacă în aplicaţia centrală este 

utilizată parola “test” şi aici trebuie să completaţi parola test. Dacă veţi utiliza 

altă parolă decât cea utilizată în aplicaţia centrală, conexiunea la server va fi 

nereușită. 

NOTĂ:modificarea parolei în aplicaţia centrală nu se va propaga automat și în aplicaţia 

locală; pentru modificarea parolei din aplicaţia locală se va utiliza meniul Setări 

generale  / Detalii generale școală. 

o Cod fiscal: este codul fiscal al unităţii de învăţământ; este un câmp de tip 

numeric și de lungime maximă = 10 caractere (cifre). 

o Cod școală:  este codul SIRUES al școlii. Dacă nu se completează corect nu se 

realizează conexiunea la server. 
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Pentru salvarea datelor se va acţiona butonul Salvează, pentru anulare se va acţiona 

butonul Închide. 

Daca valoarea înregistrată pentru codul școlii este corectă, respectiv parola 

înregistrată este aceeași cu cea utilizată în aplicaţia centrală, la salvare aplicaţia 

generează următorul mesaj de autentificare: 

 

Pentru confirmare se va selecta opţiunea “Da”.  

Daca datele de identificare nu sunt cele dorite se va selecta opţiunea “Nu”, meniul de 

Setări generale rămânând deschis pentru a se corecta cu valorile corecte. 
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La deschiderile ulterioare ale aplicaţiei, se va selecta unitatea de învăţământ și se vor 

completa nume utilizator și parolă așa cum au fost stabilite la crearea bazei de date: 

 

Dacă tariful de risc nu este completat, la fiecare logare în aplicaţie se va genera 

următorul mesaj: 

 

Acţionând butonul Ok, automat aplicaţia va deschide meniul de Detalii generale școală 

pentru completarea tarifului de risc. 
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3.2. Recuperarea parolei din aplicaţia 

centrală 

Conform specificaţiilor din capitolul de mai sus, parola din aplicaţia locală trebuie să 

aibă aceeași valoare cu cea utilizată în aplicaţia centrală. 

Resetarea parolei în aplicaţia centrală dacă aceasta a fost uitată se realizează de 

către responsabilul ISJ. Ulterior din aplicaţia centrală se salvează local, din zona 

Modificarea detaliilor contului, un fișier de resetare a parolei în aplicaţia locală. 

Pentru resetarea parolei în aplicaţia locală se vor urma pașii: 

� Din fereastra de conectarea, se va selecta din lista de școli, școala pentru care 

se va reseta parola, 

� Se va acţiona butonul “Recuperare parolă” 

� Se va deschide fereastra: 

 

�  Se va acţiona butonul se selectare a fișierului  

� După selectarea fișierului 
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� și pentru salvarea informaţiei se acţionează Salvează 

� Aplicaţia returneză mesajul: 
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Atenţie! Dacă fișieul de recuperare a parolei nu corespunde școlii selectate, aplicaţia 

va genera mesajul: 

 

  

3.3. Adăugare școală nouă 

Pentru adăugarea unei noi unităţi de învăţământ direct din interfaţa aplicaţiei locale se 

va utiliza meniul:  

 

Fluxul de lucru este următorul: 

� Se va acţiona butonul “Adaugă școală nouă” 

� Se va deschide fereastra: 
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� Adăugarea unei școli noi se poate efectua prin două opţiuni: 

o Creare bază de date nouă, fără date 

o Importul unei baze de date déjà existente, la aceeași versiune sau la o 

versiune anterioară 

� După selectarea opţiunii dorite se va acţiona butonul “Confirmă” și se vor urma 

pașii de mai jos în funcţie de opţiunea aleasă: 

a) Creare bază de date nouă, fără date 

� După urmarea pașilor de mai sus și selectarea primei opţiuni, se  va deschide 

fereastra pentru furnizarea datelor de identificare ale noii unităţi: 
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� Se vor completa următoarele câmpuri: 

o Utilizator: se va completa cu o valoare dorită de către utilizator; 

o Parola: valoarea completată pentru parolă trebuie să fie acceași cu cea 

utilizată la conectarea în aplicaţia centrală. De exemplu: dacă în aplicaţia 

centrală aveţi parola “test” și aici trebuie să completaţi parola test. Dacă veţi 

utiliza altă parolă decât cea utilizată în aplicaţia centrală, conexiunea la server 

va fi nereușită: 

 

NOTĂ:modificarea parolei pe server nu se va propaga automat și în aplicaţia locală; 

pentru modificarea parolei din aplicaţia locală se va utiliza meniul Setări generale  / 

Detalii generale școală. 

o Cod fiscal: este codul fiscal al unităţii de învăţământ; este un câmp de tip 

numeric și de lungime maximă = 10 caractere (cifre). 
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o Cod școală: este codul SIRUES al școlii. Dacă nu se completează corect nu se 

realizează conexiunea la server. 

 

Pentru salvarea datelor se va acţiona butonul Salveaza, pentru anulare se va acţiona 

butonul Închide. 

Daca valoarea înregistrată pentru codul școlii este corectă, respectiv parola 

înregistrată este aceeași cu cea utilizată în aplicaţia centrală, la salvare aplicaţia 

generează următorul mesaj de autentificare: 

 

� Pentru confirmare se va selecta opţiunea “Da”.  
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� Daca datele de identificare nu sunt cele dorite se va selecta opţiunea “Nu”, 

meniul de Setări generale rămânând deschis pentru a se corecta cu valorile 

corecte. 

La deschiderile ulterioare ale aplicaţiei se vor completa doar nume utilizator și parola 

așa cum au fost stabilite la crearea bazei de date: 

 

Daca tariful de risc nu este completat, la fiecare logare în aplicaţie se va genera 

următorul mesaj: 

 

Acţionând butonul Ok, automat aplicaţia va deschide meniul de Detalii generale școală 

pentru completarea tarifului de risc. 
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b) Importul unei baze de date déjà existente 

� După urmarea pașilor de mai sus și selectarea primei opţiuni, se va deschide 

fereastra de selectare a bazei de date care se va importa: 

 

� Se va selecta calea unde este salvată baza de date pentru a fi importată și se va 

acţiona OK 

� Se va aștepta actulizarea  / preluarea datelor la versiunea curentă a aplicaţiei 

locale: 
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�  și se va deschide fereastra pentru completarea detaliilor de conectare: 

 

NOTĂ! Baza de date importată poate fi la orice versiune anterioară, la selectarea 

opţiunii de import se vor aplica scripturile de actualizare şi se vor actualiza datele la 

versiunea curentă.  

 

3.4. Conectarea la o bază de date direct din 

interfaţa aplicaţiei locale 

Sub funcţionalitatea de "Adaugă școală nouă", se regăsește lista unităţilor de 

învăţământ gestionate de aceeași aplicaţie locală: 
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Se va selecta din listă unitatea de învăţământ pentru care se dorește gestionarea 

datelor și aplicaţia va deschide fereastra de conectare la baza de date pentru 

completarea utilizatorului și parolei: 

 

Aplicaţia se va deschide în meniul Actualizare.  

 

 

 

 

3.5. Setare Lună de lucru 

 

Meniul aferent lunii de lucru este: 
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NOTĂ! Luna propusă, la prima lansare a aplicaţiei, este luna anterioară lunii curente, 

setată pe staţia de lucru. De exemplu, dacă data setată pe staţia de lucru este 15 mai, 

luna propusă de sistem va fi aprilie. 

Cu acest meniu se pot efectua următoarele operaţii: 

a) Iniţializare lună: acţiunea butonului “Iniţializare” generează deschiderea unei 

noi lunii de lucru;  

NOTĂ! Se poate iniţializa luna următoare de lucru numai dacă situaţiile privind plata 

salariilor aferente lunii anterioare au fost generate și închise.  

 

Pentru iniţializarea unei noi luni de lucru, fluxul de lucru este următorul: 

- Din lista de luni, se va selecta luna de lucru 

- Din lista de ani, se va selecta anul de lucru 

- Pentru iniţializare se va acţiona butonul Iniţializare, se generează mesajul: 
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- Pentru confirmare se va selecta opţiunea “Da”. 

NOTĂ! După iniţializarea unei luni de lucru, butonul de Iniţializare se inactivează, 

iniţializarea nemaiputând fi repetată pentru acceași lună. 

Starea statelor înainte de iniţializare este “neiniţializat”: 

 

După iniţializarea lunii de lucru starea statului de personal se transformă din 

neiniţializat în “În lucru”: 

 

b) Închidere lună:  acţiunea butonului “Închidere” generează închiderea lunii de 

lucru. 

NOTĂ!  

- O lună de lucru se poate închide doar dacă ambele state, personal și plată sunt 

în starea Aprobat, iar statele de avans din luna curentă sunt închise.  
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- La închiderea lunii, statele de avans care sunt generate cu o data din luna 

următoare și care nu au fost închise se transferă în luna următoare. 

Pentru închiderea lunii de lucru curente, fluxul de lucru este următorul: 

� Se va acţiona butonul Închidere: 

 

� Dupa acţionarea butonului Închidere aplicaţia va genera mesajul: 

 

� Pentru confirmare, se va selecta opţiunea “Da”, aplicaţia va genera mesajul: 

 

NOTĂ! După închiderea unei luni de lucru, butonul de Închidere se inactivează, butonul 

de Deschidere devine activ, iar starea statelor este de “Închis”: 
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c) Deschidere lună:  acţiunea butonului Deschidere generează deschiderea unei 

luni de lucru. 

NOTĂ! O lună de lucru va putea fi deschisă doar dacă luna următoarea nu a fost 

iniţializată. De exemplu, luna ianuarie va putea fi deschisă doar dacă luna februarie nu 

a fost iniţializată. Deasemenea, o lună de lucru poate fi deschisă doar dacă nu au fost 

generate situaţiile centralizatoare pentru plata salariilor pentru statul de plată, dacă 

au fost generate aplicaţia generează mesajul: 

 

Pentru deschiderea lunii de lucru, fluxul de lucru este următorul: 

� Se va acţiona butonul Deschidere: 

 

� Dupa acţionarea butonului Deschidere, aplicaţia va genera mesajul: 
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� Pentru confirmare se va selecta opţiunea “Da”, aplicaţia va genera mesajul: 

 

NOTĂ! După deschiderea lunii de lucru, butonul de Deschidere dispare din meniu, 

acesta devenind vizibil doar după închiderea lunii, iar starea statelor este din nou 

Aprobat: 

d) Ştergere lună: acţiunea butonului generează ștergerea lunii de lucru care nu a 

fost închisă și pentru care nu au fost create și închise state de avans. 

NOTĂ!  

o Acţiunea butonului va genera ștergerea simultan a statelor de personal, plată 

și avans, indiferent de starea acestora (abrobat, respins sau în lucru). Toate 

datele care au fost operaţe după iniţializarea lunii de lucru nu vor mai fi 

recuperate. 
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o Daca a fost generat cel puţin un stat de avans și închis, la încercarea de 

ștergere a lunii, aplicaţia va genera următorul mesaj de eroare: 

 

Pentru ștergerea unei luni de lucru, fluxul de lucru este următorul: 

� Se va acţiona butonul Şterge luna: 

 

� Dupa acţionarea butonului “Şterge luna”, aplicaţia va genera mesajul: 

 

� Pentru confirmare se va selecta opţiunea “Da”, aplicaţia va genera mesajul: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Versiune document: 1.0  Pag 27 of 215                                                                                                                 

 

 

 

 

UNIUNEA EUROPEANĂ 
Fondul Social European 

 

            

               
    
     GUVERNUL ROMÂNIEI 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 

 

                                 

 

 
                                   

                                    Instrumente Structurale 
                                     2007-2013 

 

NOTĂ! După ștergerea unei luni de lucru, butonul de Iniţializare devine activ, procesul 

de reiniţializare a lunii șterse putând fi reluat: 

 

După ștergerea lunii, este posibilă chiar redeschiderea lunii anterioare. 

 

3.6. Căutare angajaţi în state 

Aplicaţia permite căutări în baza de date a angajaţilor atât după nume, cât și după 

CNP. 

Ca orice motor de căutare, se poate introduce un șir de “n” caractere, filtrarea se va 

realiza pentru toate înregistrările care au numele, respectiv CNP-ul care începe cu 

acel șir de caractere.  

1. După nume: se va crea un filtru pe angajaţii al căror nume va începe cu șirul de 

caractere tastat în câmpul de “Căutare după nume”: 
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2. După CNP: se va crea un filtru pe angajaţii al căror CNP va începe cu șirul de 

caractere tastat în câmpul de “Căutare după CNP”: 

 

Căutarea salariatilor folosind aceste filter se poate efectua doar în submeniurile: Stat 

de personal, Stat de plată, Stat de avans. 
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3.7. Setare semnături pe rapoarte 

 

Aplicaţia locală permite setarea persoanelor care vor semna pe rapoarte.  

Se pot efectua două tipuri de setări: 

a) Setarea persoanelor care vor semna pe raport, etichetele semnăturilor fiind deja 

definite 

b) Setarea etichetelor și a persoanelor care vor semna 

a) Setarea persoanelor care vor semna pe raport  

După deschiderea ferestrei de tipărire raport, pentru realizarea setărilor pentru 

tipărire, pentru setarea semnăturilor se va accesa zona de Semnături: 

 

Se pot seta câte 2 persoane pentru fiecare tip de semnatură: Ordonator credite, 

Contabil Şef și Întocmit. 
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Pentru setarea persoanelor care semnează se va urma fluxul de lucru:  

o selectarea unei persoane care este angajat al unităţii de învăţământ se va 

acţiona butonul  din zona de interes 

o se va deschide fereastra: 

 

o se va selecta persoana și se va acţiona butonul Selectează 

o procedeul va fi reluat până la selectarea tutoror persoanelor care vor semna 

pe raport: 
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Deasemenea, dacă o persoană care semnează pe raport nu este angajat al unităţii de 

învăţământ, aceasta se poate tasta efectiv în câmpurile corespunzătoare pentru Nume 

Prenume și Funcţie: 

 

 

b) Setarea etichetelor și a persoanelor care vor semna pe raport: 
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După deschiderea ferestrei de tipărire raport, pentru realizarea setărilor pentru 

tipărire, pentru setarea semnăturilor se va accesa zona de Semnături raport: 

 

Fereastra este împărţită în doua zone: 

1. O zonă de afișare informaţii detalii persoane care vor aparea pe raport: 

 

2. O zona de opţiuni  / comenzi pentru setarea persoanelor / funcţiilor 

persoanelor care vor semna pe raport. 
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1. Informaţiile afișate sunt: 

o Titlu semnătură: se va afișa eticheta semnăturii (Director, Secretar, 

Responsabil salarizare, Responsabil Resurse Umane, etc și orice alta etichetă 

solicitată) 

o Semnatar: se va afișa Numele persoanei care va semna 

o Funcţie: se va afișa funcţia deţinută de persoana care va semna 

o Aliniere:se va afișa informaţia privind poziţionarea semnăturii 

 

2. Comenzile care pot fi efectuate sunt: Adaugă, Modifică, Şterge. 

a) Comanda Adaugă: permite adăugarea unei semnături care va aparea pe 

raportul tipărit. 

Fluxul de lucru este următorul: 

� Se va acţiona butonul Adaugă 

� Se va deschide fereastra: 
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� Se vor completa următoarele câmpuri: 

o Titlu semnătură: se va tasta eticheta semnături; dacă a mai fost salvată 

această etichetă, la tastarea denumirii ea va fi propusa spre selectare: 

 

o Nume prenume și Funcţie: fie se tastează efectiv în câmpurile 

corespunzătoare aceste informaţii, fie se selectează persoana din lista 

de salariatii înregitraţi în baza de date, astfel: 

- Se acţionează butonul , se deschide fereastra: 
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- Se caută persoana după nume sau CNP, se selectează și apoi se acţionează 

butonul Selectează: 

 

- Se revine în fereastra Semnături rapoarte: 
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o  Aliniere: se va seta poziţionarea /alinierea semnături pe raport. Este un 

camp de tip listă cu urmatoarele valori: 

 

� Pentru salvarea setărilor se acţionează Salvează. După salvare se revine în 

fereastra de Tipărire raport. 

b) Comanda Modifică: permite modificarea unei semnături care apare pe raportul 

tipărit. 

Fluxul de modificare este următorul: 

� Se selecteaza înregistrarea de modificat și se acţionează Modifică 

� Se deschide fereastra Semnături rapoarte 

� Se modifica valorile câmpurilor dorite 

� Petnru salvarea modificărilor se acţionează Salvează 
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c) Comanda Şterge: permite ștergerea unei semnături care apare pe raportul 

tipărit. 

Fluxul de ștergere este următorul: 

� Se selectează înregistrarea pentru ștergere 

� Aplicaţia generează mesajul de confirmare a ștergerii: 

 

� Pentru confirmare se selectează opţiunea Da. 

3.8. Exportul în excel a datelor din rapoarte 

Aplicaţia locală permite exportul rapoartelor în Excel utilizând opţiunea de “Exportă în 

excel”. 

Acolo unde există această opţiune se va urma fluxul de lucru: 

�  se acţionează butonul Exportă în excel, și se va deschide fereastra “Alege 

pentru export raport în excel” 

� Sunt afișate toate coloanele disponibile din raportul selectat. 

� Dacă nu se dorește exportul în excel a unei coloane aceasta se va debifa.  
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� Dacă se dorește modificarea ordinii de afișare a coloanelor se vor folosi 

butoanele “Mută sus” și “Mută jos” 

� Informaţia de “Selectează tot” respectiv “Anulează selecţia” marchează selecţia 

sau deselecţia tuturor coloanelor dorite la export. Implicit la deschiderea 

ferestrei câmpul “Selectează tot” este bifat marcând selecţia tuturor coloanelor 

� Pentru efectuarea exportului se va acţiona butonul “Exportă în excel”, se va 

deschide fereastra: 

 

� Se va selecta calea de salvare a fișierului și se va acţiona butonul Save. 
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3.9. Salvarea în fișiere pdf a raportelor 

Aplicaţia locală permite salvarea în fișiere pdf a rapoartelor lansate pentru tipărire. 

Fluxul de lucru este următorul: 

� se va lansa raportul pentru tipărire 

� din zona de opţiuni / butoane se acţionează butonul de salvare: 

 

� din lista deschisă se va selecta formatul pdf 
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� După selectarea tipului de format se va deschide o fereastră de navigare care 

permite specificarea numelui și a locaţiei pentru salvare: 

 

� Se poate păstra denumirea fișierului implicită sau se poate tasta o alta 

completând valoarea dorită în câmpul "File name" / "Nume fișier" 

� După selectarea spaţiului de salvare, pentru salvare se acţionează Save / 

Salvează. 
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4. DESCRIEREA MENIURILOR APLICAŢIEI 

LOCALE  

Aplicaţia locală conţine 2 module: Gestiunea personalului și Managementul 

salarizării, la care se adaugă două meniuri de configurare și definire conţinut module 

și meniul F1 – Ajutor: 

1. Actualizare 

2. Setări generale 

3. F1 – Ajutor 

 

 

 

4.1. Meniul Actualizare 

Aplicaţia se deschide implicit în meniul Actualizare: 
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Sunt prezentate următoarele informaţii: 

a) Conexiune la server: afișează informaţia de conexiune la server. Statusul 

poate fi:  

� Reușită: când există conexiune la server iar codul școlii și parola au valorile 

utilizate și pe server: 

 

 

� Nu există conexiune la server: când nu există conexiune online cu aplicaţia 

centrală:  
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� Cod școală sau parolă incorectă: când codul școlii și parola nu au aceleași 

valori cu cele utilizate în aplicaţia centrală: 

 

Atenţie! Parola setată în aplicaţia locală trebuie să fie cu acceași valoare cu cea 

utilizată la logarea în aplicaţia centrală; orice modificare într-una din aplicaţii trebuie 

efectuată și în cealaltă aplicaţie, altfel conexiunea nu va funcţiona. Daca cele două 

aplicaţii nu sunt sincronizate cu aceeași valoare pentru parolă, mesajul va fi: Cod 

școală sau parolă incorectă. 

b) Versiune Program: se va afișa versiunea de program a aplicaţiei. 

c) Ultima luna cu stat de plată aprobat: se va afișa ultima lună pentru care statul 

de plată a fost aprobat. 

NOTĂ! Pentru actualizarea informaţiei de ultima lună cu stat de plată aprobat în 

aplicaţia centrală, se va acţiona butonul aferent informaţiei:   

d) Mesaje: se vor afișa mesajele transmise din aplicaţia centrală de către 

responsabilii de la nivelurile superioare. 

La conectarea în aplicaţie, dacă au fost trimise mesaje din aplicaţia centrală, iar 

conexiunea la server este reușita, aplicaţia locală va genera mesajul: 
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iar culoarea roșie a butonului marchează descărcarea unor mesaje noi: 

 

Pentru citirea mesajelor se va acţiona butonul “Mesaje”: 
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Niciun mesaj transmis din aplicaţia centrală nu poate fi șters. 

Pentru închiderea ferestrei se va acţiona butonul Închide 

Dacă nu există conexiune la server, mesajele se pot citi doar direct în aplicaţia 

centrală unde utilizatorul se va conecta cu contul său de școală. 
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4.2. Modulul Gestiunea Personalului  

La accesarea meniului Gestiunea personalului se va afișa următoarea fereastră: 

 

 

 

Meniul Gestiunea personalului este împărţit în două submeniuri: 

1. Stat de personal 

2. Utilitare 
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4.2.1. Submeniul Stat de personal  

La accesarea submeniului Stat de personal se va afișa următoarea fereastră: 

 

Fereastra este structurată în mai multe zone: 

- O zonă de căutare angajaţi: 
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- O zonă de afișare informaţii norme ocupate și vacante, respectiv vizualizare 

comentariu editat în aplicaţia centrală de către persoana responsabilă cu avizarea și 

descărcat odată cu preluarea răspunsului: 

 

- O zonă de afișare informaţii personal existente în aplicaţie: 

 

- O zonă de opţiuni, butoane care permit diverse operaţiuni pe statul de personal 

În zona de afișare informaţii existente în aplicaţie se vizualizează următoarele date 

despre salariati: 

- Ordine: este un număr de ordine care permite ordonarea salariatilor în 

rapoartele stat de personal și stat de plată. Valoarea implicită propusă de sistem este 

“200”. Pentru ordonare angajaţi în ordinea dorită fie se modifică valoarea implicită 

executând un click de mouse pentru editare în această fereastră fie se modifică 

valorea implicită editand câmpul “Ordine” din Stat de personal / Persoană / Date 

persoană. Dacă valoarea câmpului Ordine este aceeasi pentru toţi salariatii, aceștia 

vor fi ordonaţi în această fereastră în ordine alfabetică. Modificarea câmpului Ordine 

va determina o nouă ordonare a angajaţilor. 

- Marca: se va afișa codul atribuit unui angajat în aplicaţie la adăugare, este un 

câmp de tip numeric, iar valoarea atribuită este unică pentru fiecare angajat; 

- Nume: se va afișa numele angajatului 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Versiune document: 1.0  Pag 49 of 215                                                                                                                 

 

 

 

 

UNIUNEA EUROPEANĂ 
Fondul Social European 

 

            

               
    
     GUVERNUL ROMÂNIEI 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 

 

                                 

 

 
                                   

                                    Instrumente Structurale 
                                     2007-2013 

- Prenume: se va afișa prenumele angajatului 

- CNP: se va afișa codul numeric personal al angajatului 

- Dată angajare: se va afișa data angajării în unitatea de învăţămaânt 

- Dată plecare: se va afișa data plecării din unitatea de învăţământ 

- Observaţii inspectorat: conţine comentariul editat în aplicaţia centrală la 

nivelul angajatului în statul de personal de către persoana care avizează statul. La 

preluarea răspunsului privind starea statului de personal, automat se vor prelua și 

aceste comentarii.  

- Normă bază: se va afișa informaţia de normă ocupată dintr-un post didactic, 

auxiliar sau nedidactic în funcţie de categoria de angajare selectată. 

- Normă cumul: se va afișa informaţia de normă ocupată dintr-un post aferent 

unei funcţii de cumul. 

- Normă plata cu ora: se va afișa informaţia de normă ocupată dintr-un post prin 

plata cu ora. 

În zona de opţiuni se regăsesc următoarele informaţii / opţiuni: 

a) Stare stat de personal: se va afișa starea curentă a statului de personal; starea 

unui stat de personal poate fi: neiniţializat, În lucru, Aprobat, Respins 

b) Istoric versiuni: afișează informaţia legată de versiunea curentă de lucru, cât și 

câteva informaţii legate de versiunile statului de personal.  

c) Comenzi, cu următoarele opţiuni: Adaugă, Modifică, Şterge, Generare stat de 

plată, Importă, Tipărire, Trimitere la server, Verificare stare, Fișier pentru 

server, Fișier de la server, Export în Revisal. 
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4.2.1.1. Evidenţă norme ocupate / vacante 

În zona de afișare informaţii norme se generează informaţiile legate de normele 

angajaţilor, ocupate și vacante, de bază și cumul, atât pe total căt și pe categorii de 

personal.  

 

Valoarea afișată este cu 4 zecimale și nu poate fi editată. Valoarea afișată în fiecare 

câmp este rezultatul însumării valorilor înregistrate în câmpurile de norme din tabul 

de Încadrare astfel: 

 

- Valoarea înregistrată în câmpul de “Normă de bază”, în funcţie de categoria de 

personal, se adună într-unul din câmpurile: didactice, nedidactice sau 

auxiliare; de exemplu, dacă angajatul este înregistrat în categoria de personal 

auxiliar iar valoarea normei de bază este de 0,5 atunci această valoare se va 

regăsi în suma înregistrată în câmpul de “auxiliare” 
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- Valoarea înregistrată în câmpul de “Normă cumul” se adună la valoarea afișată 

în câmpul de  “cumul”; 

- Valoarea înregistrată în câmpul de “Normă plata cu ora” se adună la valoarea 

afișată în câmpul de “Plata cu ora”. Deasemenea această valoare se adună și la 

câmpul “didactice”. 

În câmpul de “Comentariu” se va putea vizualiza comentariul editat în aplicaţia 

centrală la nivelul statului de personal de către persoana responsabilă cu avizarea. La 

încărcarea răspunsului din aplicaţia centrală automat sunt inserate și informaţiile 

legate de comentariile înregistrate la nivelul statului de personal. 

 

 

4.2.1.2. Istoric versiuni Stat de Personal 

În meniul aferent statului de personal există opţiunile Versiune curentă și Istoric 

versiune. 

a) Versiune curentă: informează utilizatorul asupra versiunii statului de personal 

aflat în vizualizare. Versiunea se incrementează automat dacă există un stat de 

personal aprobat și se operează adăugări / modificări de personal. 

b) Istoric versiuni: permite vizualizarea unor informaţii legate de versiunile generate 

ale statului de personal într-o lună de lucru. Pentru vizualizarea informaţiilor se 

acţionează butonul Istoric versiuni, se deschide fereastra: 
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Informaţiile vizualizate în această fereastră fac referire: la versiunile statului de 

personal și la angajaţii ale căror informaţii au necesitat comentarii la nivel de server. 

În fereastra superioară se pot vizualiza informaţii centralizate legate de:  

� Versiune: versiunii ale statului de personal generate în luna de lucru 

� Stare: starea statului personal pentru versiunea referită; 

� Dată creare: data de creare a versiunii statului de personal; 

� Dată trimitere: data de trimitere a statului către server pentru avizare; 

� Tip trimitere: poate fi Online, atunci când există conexiune cu aplicaţia centrală 

și trimiterea se efectuează Online, și Fișier, atunci când nu există conexiune cu 

aplicaţia centrală și transmiterea se efectuează prin descărcarea fișierului stat 

de personal și încărcarea acestuia în aplicaţia centrală de pe o staţie de lucru 

unde există conexiune la aplicaţia centrală. 

� Dată raspuns: data de actualizare a stării statului de personal; 

� Tip răspuns: poate fi Online, atunci când există conexiune cu aplicaţia centrală, 

și încărcarea răspunsului se efectuează online, și Fișier, atunci când nu există 
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conexiune cu aplicaţia centrală și verificarea stării statului de personal se 

efectuează prin încărcarea fișierului de răspuns a statului de personal; 

� Comentarii: se preiau la preluarea răspunsului privind starea statului de 

personal, atunci când există conexiune cu aplicaţia centrală, sau din fișierul de 

răspuns la încărcarea acestuia, atunci când nu există conexiune cu aplicaţia 

centrală. În fereastra inferioară se pot vizualiza informaţii de detaliu salariat,  

legate de:  

o Marcă: se va afișa marca angajatului de pe statul de personal asupra 

căruia au fost înregistrate comentarii în aplicaţia centrală de către 

persoana responsabilă cu avizarea 

o Nume: se va afișa numele angajatului de pe statul de personal asupra 

căruia au fost înregistrate comentarii în aplicaţia centrală de către 

persoana responsabilă cu avizarea 

o Prenume: se va afișa prenumele angajatului din statul de personal 

asupra căruia au fost înregistrate comentarii în aplicaţia centrală de 

către persoana responsabilă cu avizarea 

o CNP: se va afișa CNP-ul angajatului din statul de personal asupra căruia 

au fost înregistrate comentarii în aplicaţia centrală de către persoana 

responsabilă cu avizarea 

o Comentarii: se vor afișa comentariile inserate în aplicaţia centrală, de 

către persoana responsabilă cu avizarea, la nivelul angajatului cu datele 

de mai sus.  
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NOTĂ! Pentru statele de personal preluate de la lunile anterioare în starea aprobat, 

câmpul Comentarii va afișa valoarea implicită: Preluat nemodificat de la <Luna/An>: 

 

NOTĂ! Modificarea efectuată asupra anumitor câmpuri dintr-un stat de personal care 

are una din stările: Trimis, Respins sau Aprobat generează o nouă versiune a statului 

de personal incrementată automat în opţiunea de Istoric versiuni. În momentul 
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salvării modificărilor efectuate asupra câmpurilor din statul de personal aflat în una 

din stările de mai sus, aplicaţia generează următorul mesaj: 

 

Selectarea opţiunii “Da”, va conduce la invalidarea versiunii curente de lucru a 

statului de personal și incrementarea unei noi versiuni. 

Câmpurile a căror modificare poate conduce la generarea unei noi versiuni a unui stat 

de personal sunt: 

� Adăugarea unui nou salariat  / post vacant sau reactivarea unui salariat din 

arhivă sau importul de salariati din altă bază de date; 

� Câmpuri din fereastra Încadrare, din forma de master, cât și din forma de 

Alte încadrări: Este funcţie de bază, Categorie angajare, Funcţie, Studii, Grad 

didactic, Vechime în învăţământ, Normă pentru calcul, Normă de bază, 

Norma degrevare, Normă plata cu ora, Normă cumul, Norma didactică plata 

cu ora, Număr ore plata cu ora;  

� Adăugarea unei noi încadrări în forma de Alte încadrări; 

� Câmpurile din forma de Drepturi lunare 

� Ştergerea unui angajat / post vacant.  
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4.2.1.3. Comanda Adăugă 

Comanda Adaugă permite adăugarea unei noi înregistrări în statul de personal  

La acţionarea butonului se va deschide fereastra: 

 

Cu următoarele opţiuni: 

1. Adăugare angajat nou, cu toate datele de încadrare 

2. Activare salariat din arhiva de salariati 

3. Adăugare post vacant 

4. Import salariati din altă baza de date a unei alte unităţi de învăţământ 
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4.2.1.3.1. Adăugare angajat nou 

 

Pentru adăugarea unui nou angajat în baza de date, se va parcurge următorul flux de 

lucru: 

1.  Se va acţiona butonul Adaugă din zona de Comenzi. 

2. Se va deschide fereastra: 

 

3. Se va selecta prima opţiune și se va acţiona butonul Confirmă, se va deschide 

submeniul Persoană: 
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Submeniul Persoana este structurat în trei submeniuri: 

1) Date persoană 

2) Încadrare. 

3) Drepturi lunare. 

 

1) Submeniul Date persoană afișează și permite adăugarea informaţiilor legate 

de: 

� Datele personale și profesionale ale angajatului 
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� Conturi bancare 

� Persoane în întreţinere 

� Istoric venituri pentru calcul concedii medicale 

� Adresă 

� Act de identitate 

� Date personale 

� Detalii contract 

� Vechime în muncă 

 NOTĂ! Informaţiile legate de conturi bancare, persoane în întreţinere, istoric venituri 

pentru calcul concedii medicale, adresă, act de identitate, date personale, detalii contract 

și vechime în muncă se pot înregistra înainte de adăugarea în baza de date a angajatului, 

respectiv salvarea detaliilor din submeniurile Date persoană, Încadrare și Drepturi lunare. 

Pentru adăugarea unui angajat, în submeniul Date persoană se completează 

următoarele câmpuri: 

- Marca: câmpul este obligatoriu de completat și unic pentru fiecare angajat. 

Dacă se va încerca adăugarea unui angajat cu aceeași marcă deţinută de alt 

angajat, aplicaţia va genera mesajul: 
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- Nume: câmpul este obligatoriu de completat; lungimea maximă este de 60 de 

caractere; 

- Prenume: câmpul este obligatoriu de completat; lungimea maximă este de 60 

de caractere; 

- CNP: câmpul este obligatoriu de completat, de lungime 13 caractere numerice; 

NOTĂ! Aplicaţia verifică corectitudinea CNP-ului și generează un mesaj de eroare 

atunci când acesta nu este corect: 

 

Deasemenea caută în baza de date dacă această valoare a mai fost înregistrată la alt 

angajat sau la altă persoană în întreţinere în aceeași perioadă și generează un mesaj de 

avertizare: 
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Sau  

 

- Data angajării: câmpul este obligatoriu de completat și poate fi completat 

manual respectând formatul ZZ.LL.AAAA sau automat prin utilizarea 

mecanismului droplist atașat câmpului: 
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Aplicaţia propune data de 1 ale lunii curente. La completarea datei de angajare într-un 

format greșit aplicaţia va genera următorul mesaj de eroare: 

 

NOTĂ! Data angajării trebuie să fie cuprinsă în luna de lucru curentă. Salvarea unei 

persoane cu dată de angajare mai mică decât prima zi din luna de lucru este posibil 

doar la iniţializarea pentru prima dată a unei lunii de lucru, adică nu există luni 

anterioare închise (de exemplu, prima lună de lucru în aplicaţie este luna ianuarie 

2011, pentru această lună se va putea înregistra o data de angajare din decembrie 

2010, dar nu se va mai putea înregistra atunci când se va trece la luna de lucru 

februarie 2011) 
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- Data plecării: câmpul nu este obligatoriu de completat. Mecanismul de 

completare este identic cu cel aferent câmpului Data angajării.  

NOTĂ! 

� Pentru salariatii cărora le încetează contractul de muncă la sfârșitul lunii de 

calcul, data plecării trebuie să fie completată înainte de a se iniţializa 

următoarea luna de lucru, în luna de lucru următoare se vor prelua doar 

salariatii a căror dată de plecare nu este completată. 

� Dacă salariatul căruia i se completează data plecării a fost adăugat pe un stat 

de avans care nu a fost închis, aplicaţia va genera următorul mesaj de 

comfirmare la salvare: 

 

- Ordine afișare stat: este un număr de ordine care permite ordonarea 

salariatilor în rapoartele stat de personal și stat de plată. Valoarea implicită 

propusă de sistem este “200”. Pentru ordonare angajaţi în ordinea dorită se 

modifică valoarea implicită.  Acestă valoare poate fi modificată și direct în lista 

de angajaţi afișată în fereastra de prezentare submeniu Stat de personal. 

- Persoană inactivă:  

o este un câmp de tip checklist; 

o la adăugarea unui nou angajat câmpul este implicit nebifat;  
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o bifarea câmpului va genera deschiderea unei liste cu motivele suspendării 

conform legislaţiei în vigoare: 

 

o bifarea câmpului va inactiva angajatul înregistrat în sensul că nu va mai fi 

preluat în statul de plată la generare în luna următoare suspendării.  

o un salariat nu poate fi suspendat dacă acesta a fost înregistrat pe un stat de 

avans, aplicaţia generează următorul mesaj de eroare: 

 

- Dată de suspendare:  

o câmpul va fi afișat după bifarea câmpului Persoană inactivă; 
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o  se va completa cu data de suspendare a contractului; în prima lună de 

suspendare salariatul va fi preluat în statul de plată;  

o în funcţie de această dată, aplicaţia va precompleta în Pontaje numărul 

de zile de absenţe 

o mecanismul de completare este identic cu cel aferent câmpului Data 

angajării.  

- Dată de reactivare: 

o la încetarea suspendării salariatului, se va completa data de reactivare 

cu prima zi de reluarea a activităţii.  

o câmpul se va afișa după debifarea câmpului Persoană inactivă.  

o mecanismul de completare este identic cu cel aferent câmpului Data 

angajării.  

- Tip asigurat:  

o este un câmp de tip listă cu următoarele valori: 

� Salariat, 

� Salariat militar,  

� Alte categorii de personal,  

� Cenzori,  

� Membrii consiliului de administraţie, 
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� Persoane disponibilizate care primesc sume compensatorii din fondul de 

salarii. 

o Valoarea implicita propusă de aplicaţie este “Salariat”. 

o Valoarea selectată este cea care va fi preluată în Declaraţia 112. 

- Este pensionar: este un câmp de tip listă cu două valori: DA, NU. Valoarea 

implicită propusă de aplicaţie este “NU”. Dacă salariatul nu este pensionar 

aplicaţia va calcula contribuţia de somaj. 

- de la data: se va selecta data de la care salariatul (care deși are vârsta 

standard de pensionare) se va pensiona, respectiv câmpul Este pensionar va fi 

setat pe Da. 

- Tip contract:  

o este un câmp de tip listă cu următoarele valori:  

� Normă Intreagă, 

� Parţial cu norma de 1 oră,  

� Parţial cu norma de 2 oră, 

� Parţial cu norma de 3 oră, 

� Parţial cu norma de 4 oră, 

� Parţial cu norma de 5 oră, 

� Parţial cu norma de 6 oră,  

� Parţial cu norma de 7 oră. 
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o Valoarea implicită propusă de aplicaţie este “Normă Intreagă”.  

o Valoarea selectată este cea care va fi preluată în Declaraţia 112. 

- Casa de asigurări de sănătate: este un câmp de tip listă care conţine lista cu 

toate casele naţionale de asigurări de sănătate. Valoarea implicită propusă de 

aplicaţie este “C.J.A.S. - ALBA”. Valoarea selectată este cea care va fi preluată 

în Declaraţia 112. 

- Ore normă zilnică contract: este un câmp de tip listă cu trei valori: 8,7,6. 

Valoarea implicită propusă de  aplicaţie este “8”. Valoarea selectată este cea 

care va fi preluată în Declaraţia 112. 

- Mod de plată: este un câmp de tip listă cu două valori: Card, Numerar. 

Valoarea implicită propusă de aplicaţie este “Numerar”. Valoarea câmpului se 

va seta automat pe card numai în condiţiile în care se va înregistra un cont 

bancar valabil și preferenţial în forma de Conturi bancare. 

- Condiţii de muncă: este un câmp de tip listă cu trei valori: normale, speciale, 

deosebite. Valoarea implicită propusă de aplicaţie este “normale”. Informaţia 

este utilă la calcularea contribuţiei pentru pensii, angajator și angajat. 

- Număr persoane în întreţinere:  

o reprezintă numărul de persoane pe care angajatul le declară în 

întreţinere și beneficiază de deducere la calculul impozitului. 

o Valoarea implicită propusă de aplicaţie este “0”.  

o Valoarea câmpului se va modifica în funcţie de numărul de persoane în 

întreţinere înregistrate în forma de “Persoane în întreţinere”, de 

perioada de valabilitate faţă de luna de lucru și de  informaţia dacă intră 
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sau nu în calculul deducerii personale. De exemplu, persoana din 

întreţinere care are dată de sfărșit egală cu 31/03/2011 nu va fi luată în 

calculul Numărului de persoane în întreţinere pentru luna aprilie 2011.   

- Vechime în muncă la data de “ZZ/LL/AAAA”: se înregistrează vechimea în 

muncă la data din etichetă. Informaţia de vechime în muncă poate fi completată 

manual sau se va calcula automat de aplicaţie în funcţie de informaţiile operaţe 

în forma de Vechime în muncă. După salvarea  / modificarea informaţiei de 

vechime în muncă, în lunile următoare se va adăuga câte o lună pentru fiecare 

lună închisă în aplicaţie. 

- Vechime în învăţământ la data de “ZZ/LL/AAAA”: se înregistrează vechimea în 

muncă la data din etichetă. Informaţia de vechime în muncă poate fi completată 

manual sau se va calcula automat de aplicaţie în funcţie de informaţiile operaţe 

în forma de Vechime în muncă. După salvarea  / modificarea informaţiei de 

vechime în muncă, în lunile următoare se va adăuga câte o lună pentru fiecare 

lună închisă în aplicaţie. 

Pentru a salva un angajat în baza de date sunt obligatorii de completat următoarele 

câmpuri: marcă, nume, prenume, cnp, data angajării și salariu grila. Celelalte detalii pot 

fi completate / modificate ulterior utilizănd comanda Modifică din submeniul de Stat de 

personal. 

Adăugarea informaţiilor legate de conturile bancare, persoanele în întreţinere, istoric 

venituri pentru calcul concedii medicale, acte de identitate, adresă, date personale, 

detalii contract, vechime în muncă poate fi efectuată la adăugarea angajatului sau 

ulterior după salvarea acestuia.  Adăugarea, respectiv modificarea acestor informaţii va 

fi descrisă în capitolele următoare. 

Pentru completarea câmpurilor din submeniul Încadrare se va executa click pe meniul 

aferent. Se va deschide următoarea fereastra: 
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NOTĂ! Atenţionarea “Salariu inexistent în grilă pentru setările realizate” va apărea în 

momentul în care combinaţia dintre Funcţie, Grad didactic, Categorie angajare, 

Vechime învăţământ și Studii nu este valabilă conform grilei de salarizare. 

Submeniul Încadrare este structurat în două zone: 

- O zonă de afișare informaţii legate de încadrare; 

- O zonă de afișare informaţii legate de alte încadrări pe lângă funcţia de bază. 

În submeniul de Încadrare se completează / modifică după caz următoarele câmpuri: 
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a) Este funcţie de bază: este un câmp de tip listă cu două valori: DA, NU. Valoarea 

implicită propusă de sistem este “DA”. Dacă funcţia selectată este funcţie de bază se 

va calcula deducere personală, altfel deducerea calculată va fi zero. 

b) Este plafonat la salariul minim: este un câmp de tip checkbox; funcţionalităţile 

acestui câmp sunt: 

o Se afișează doar dacă valoarea câmpului “Este funcţie de bază” este “Da”; 

o Atunci când câmpul este bifat, Salariul de bază se plafonează la valoarea 

salariului minim pe economie în plată proporţionat cu coeficientul de normare 

o Atunci când câmpul nu este bifat, deși valoarea câmpului “Este funcţie de bază” 

este “Da”, nu se mai efectuează plafonarea salariului de bază la valoarea 

salariului minim pe economie în plată 

c) Calculează deducere: este un câmp de tip checkbox; funcţionalitatile acestui 

câmp sunt: 

o Se afișează doar dacă valoarea câmpului “Este funcţie de bază” este “Da”; 

o Atunci când câmpul este bifat se va calcula deducerea personală în statul de 

plată; 

o Atunci când câmpul nu este bifat, deși valoarea câmpului “Este funcţie de bază” 

este “Da”, nu se mai calculează deducerea personală;  

d) Este scutit de impozit: este un câmp de tip listă cu două valori: DA, NU. 

Valoarea implicită propusă de sistem este “NU”, caz în care se va calcula contribuţia 

de impozit, altfel contributia pentru impozit va fi zero. 

e) Categorie angajare: este un câmp de tip listă cu trei valori: Didactic, 

Nedidactic, Didactic - Auxiliar. Valoarea implicită propusa de aplicaţie este “Didactic”. 
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f) Funcţie: este un câmp de tip listă; valoarea implicită propusă de aplicaţie este 

“Antrenor categoria debutant”. 

g) Studii: este un câmp de tip listă cu patru valori: S (studii superioare), SSD 

(studii superioare de scurtă durată), M (studii medii). Valoarea implicită propusă de 

aplicaţie este “S”. Acest câmp se va afișa doar dacă valoarea câmpului categorie 

angajare este “didactic” 

h) Grad didactic: este un câmp de tip listă cu următoarele valori: Grad I, Grad II, 

Debutant, Definitiv, Fără pregătire. Valoarea implicită propusă de aplicaţie este “Grad 

I”. Acest câmp se va afișa doar dacă valoarea câmpului categorie angajare este 

“didactic” 

i) Vechime învăţământ: este un câmp de tip listă având ca și valori tranșele de 

vechime conform legislaţiei în vigoare. Valoarea implicită propusă de aplicaţie este 

“Sub 2 ani”. Acest câmp se va afișa doar dacă valoarea câmpului categorie angajare 

este “didactic”. 

j) Vechime neîntreruptă în învăţământ: se afișează informaţia de vechime 

neîntreruptă în învăţământ incepând cu data angajării în sistemul de învăţământ. 

k) Clasa: se va înregistra clasa de salarizare. 

l) Funcţie de conducere: este un câmp de tip listă în care sunt cuprinse posibilele 

funcţii de conducere pentru personalul didactic și didactic-auxiliar conform anexei 4 

din legea 63 / 2011. 

m) Salariu grilă: se completează automat conform grilei de salarizare publicată în 

legislaţia în vigoare în funcţie de: Categorie angajare, Vechime învăţământ, Studii, 

Funcţie, Grad didactic. Valoarea implicita propusă de aplicaţie este “0”. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Versiune document: 1.0  Pag 72 of 215                                                                                                                 

 

 

 

 

UNIUNEA EUROPEANĂ 
Fondul Social European 

 

            

               
    
     GUVERNUL ROMÂNIEI 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 

 

                                 

 

 
                                   

                                    Instrumente Structurale 
                                     2007-2013 

n) Salariu tarifar normat: este egal cu salariul grilă înmulţit cu norma pentru 

calcul și stă la baza tuturor calculelor efectuate în aplicaţie. Salariul tarifar normat 

este egal cu salariul grilă normat numai dacă norma penru calcul este egală cu 1. 

o) Normă pentru calcul: este un număr cu 4 zecimale și valori cuprinse intre 0 și 

1, reprezentând fracţiunea de normă a angajatului faţă de norma completă. Valoarea 

implicită propusă de sistem este “1”. Norma pentru calcul este utilizată în calculul 

salariului tarifar normat care stă la baza tuturor calculelor salariale. 

p) Normă de bază: este un număr cu 4 zecimale și valori cuprinse între 0 și 1; 

valoarea acestui câmp va reprezenta valoarea de post ocupat dintr-un post didactic, 

didactic - auxiliar sau nedidactic în funcţie de categoria de angajare selectată. 

q) Normă degrevare: este un număr cu 4 zecimale și valori cuprinse între 0 și 1; 

valoarea acestui câmp va reprezenta valoarea de post degrevată pentru directorii de 

unităţi de învăţământ; nu se va putea completa decât pentru categoria de personal 

didactic. 

r) Normă plata cu ora: este un număr cu 4 zecimale și valori cuprinse intre 0 și 1; 

valoarea acestui câmp va reprezenta valoarea de normă ocupată dintr-un post prin 

plata cu ora. 

s) Normă cumul: este un număr cu 4 zecimale și valori cuprinse între 0 și 1; 

valoarea acestui câmp va reprezenta valoarea de normă ocupat dintr-un post aferent 

unei funcţii la cumul. Norma de cumul poate fi completată doar pentru categoriile de 

personal, didactic - auxiliar și nedidactic. 

NOTĂ! Nu se pot înregistra simultan valori atât pentru norma de bază cât și pentru 

norma de cumul și nu se pot înregistra simultan valori atăt pentru normă plata cu ora 

și normă cumul. 
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t) Normă didactică plătită cu ora: este un câmp de tip listă prin care se specifică 

valoarea normei didactice lunare utilizată în calculul drepturilor aferente plăţii cu ora. 

Valoarea implicită propusă de sistem este “72”. Acest câmp se va afișa doar dacă 

valoarea câmpului categorie angajare este “didactic”. 

u) Număr ore plata cu ora: este un număr cu 4 zecimale și valori cuprinse între 0 

și 999, reprezentând numărul de ore previzionat a se efectua la plata cu ora într-o 

lună de lucru. Acest câmp se va afișa doar dacă valoarea câmpului categorie angajare 

este “didactic”. 

v) Salariul minim: se completează automat cu nivelul minim conform grilei de 

salarizare publicată în legislaţie în funcţie de: Categorie angajare și Funcţie. Este 

vizibil doar pentru categoriile didactic auxiliar și nedidactic. 

w) Salariul maxim: se completează automat cu nivelul maxim conform grilei de 

salarizare publicată în legislaţie în funcţie de: Categorie angajare și Funcţie. Este 

vizibil doar pentru categoriile didactic-auxiliar și nedidactic. 

x) Nivel de învăţământ: este un câmp de tip listă cu următoarele valori: 

Preșcolar, Primar, Gimnazial, Liceal, Postliceal și Profesional.  

y) Statut persoană: este un câmp de tip listă cu următoarele valori: Titular, 

Suplinitor, HJ, Detașat, Fără titulatură. 

z) Este în CM: este un câmp de tip checkbox care va marca persoanele care sunt 

în concediu medical și sunt supliniţi de alte persoane. Norma de bază în acest caz este 

mai mică decât norma calcul. 

aa) Observaţii școală: este un câmp editabil în care se va tasta orice informaţie 

legată de încadrarea efectuată. 

Pentru salvarea datelor se va acţiona butonul Salvează, aplicaţia va genera mesajul: 
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Pentru închidere se va acţiona fie butonul de Închide fie tasta Esc. 

NOTĂ! În funcţie de categoria de angajare selectată, fereastra se va prezenta diferit: 

1. Dacă valoarea selectata pentru Categorie angajare este “Didactic” atunci 

fereastra se va prezenta astfel: 
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o Valorile câmpului Funcţie sunt:  

� Antrenor categoria debutant, 

� Antrenor categoria I,  

� Antrenor categoria II,  

� Antrenor categoria III,  

� Antrenor categoria IV,  

� Antrenor categoria V, 

� Educatoare,  

� Educator, 

� Institutor, 

� Invatator, 

� Maistru, 

� Profesor, 

� Profesor pentru instruire practică, 

� Profesor pentru învăţământ preșcolar,  

� Profesor pentru învăţământ primar 

o Se vor afișa informaţiile legate de Vechime învăţământ, Studii, Grad didactic și 

Norma didactică plata cu ora, Numâr ore plata cu ora. 
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2. Dacă la categorie angajare se selecteaza auxiliar, nedidactic sau nedidactic ISJ, 

câmpurile de selecţie a funcţiei și cele aferente salariului se vor afișa ca în figura 

de mai jos: 

 

� Funcţie: este un câmp de tip listă. Denumirea funcţiei are inclus 

și tipul de studii din nomenclatorul de funcţii  

� Salariu grilă: se completează automat cu valoarea maximă 

existentă în grila de salarizare publicată în legislaţie pentru funcţia 

selectată din lista de funcţii. Această valoare este editabilă între limitele 

minim și maxim existente în legislaţie și afișate în câmpurile Salariu 

minim, respectiv Salariu maxim 
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� Salariu tarifar normat: este egal salariul grilă înmulţit cu norma 

pentru calcul și stă la baza tuturor calculelor efectuate în aplicaţie 

� Câmpurile: Vechime învăţământ, Studii, Grad didactic, Norma 

didactică plata cu ora, Numâr ore plata cu ora sunt ascunse. 

Pentru completarea câmpurilor din submeniul “Drepturi lunare” se va executa click 

pe meniul aferent. Se va deschide următoarea fereastră: 

 

� Câmpurile marcate cu culoarea gri sunt câmpuri calculate prin proceduri 

automate și nu sunt editabile. Câmpurile marcate cu alb permit înregistrarea 

informaţiilor privind sporurile pentru luna de calcul și a sumelor 

compensatorii.  
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� Sporul de noapte este vizibil doar pentru categoriile didactic-auxiliar, 

nedidiactic și nedidactic ISJ; bifarea acestuia va genera un calcul automat 

pentru sporul de noapte. Valoarea propusă de aplicaţie pentru sporul de noapte 

poate fi modificată în sensul diminuării. 

� La selectarea categoriei de personal nedidactic apar două câmpuri noi: 

 

1. Gradatie: este un câmp de tip lista cu sase valori: Baza, Gradatia 1, Gradatia 2, 

Gradatia 3, Gradatia 4, Gradatia 5;  el se seteaza în funcţie de informaţia 

sporului de vechime; 

2. Salariu: este câmp needitabil, a cărui valoare este calculată automat de 

aplicaţie conform algoritmului implementat în conformitate cu legislaţia în 

vigoare;  

� Pentru personalul nedidactic și nedidactic ISJ, valorile calculate a 

următoarelor sporuri pot fi modificate manual: spor condiţii vătămatoare și 
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periculoase, spor CFP și spor nevăzători. Ele se vor recalcula odată ce funcţia, 

salariul tarifar normat sau norma pentru calcul se vor modifica. 

� La nivelul categoriei de angajare didactic, în dreptul câmpului Indemnizaţie de 

conducere apare câmpul de bifat “Director”, implicit la adăugare acesta este 

nebifat; bifarea câmpului generează efectuarea unui calcul pentru Indemnizaţia 

de conducere la salariul grilă și nu la salariul tarifar normat: 

 

� La nivelul categoriei de angajare didactic, în dreptul câmpului Spor dirigenţie, 

învăţător, educator apare câmpul de bifat “Normă întreagă”, implicit la 

adăugare acesta este nebifat; bifarea câmpului generează următorul mesaj: 
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Acceptarea condiţiei afișate va duce la calcularea sporului la o normă didactică 

întreagă.  

� Procentul pentru Spor de practică pedagogică poate fi înregistrat cu până la 4 

zecimale;  

� Valorile completate sunt exprimate în procente, valorile calculate sunt afișate 

în câmpurile gri.  

� Conform legislaţiei în vigoare pentru anumite sporuri se pot înregistra 

compensaţii tranzitorii în câmpurile aferente;  

� Total drepturi cuvenite reprezintă suma dintre salariul tarifar normat, sporuri 

și compensaţii tranzitorii calculate în această fereastră. 

� Total drepturi plata cu ora reprezintă plata orelor înregistrate la plata cu ora 

previzionate a se efectua; 

� Câmpul Sursa de finanţare este un câmp de tip checklist cu următoarele valori:  

� 65.01 – Buget de stat (MEN),  

� 65.02 – Buget local (Consiliul local),  

� 65.02 – Buget local (Consiliul judetean),  

� 65.10.01 – Venituri proprii la unităţi finanţate de la MEN,  

� 65.10.02 – Venituri proprii la unităţi finanţate de la Consiliul Local / 

Consiliul Judetean. Încadrarea anagajatului într-una din categoriile enumerate 

va duce la generarea unei noi grupări pe rapoartele aferente statelor și 

centralizatoarelor.  
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� Majorarea salarială poate fi setată pe aceeași sursă de finanţare sau alta sursă. 

Dacă nu se selectează nicio sursă de finanţare atunci sursa de finanţare 

implicită va fi cea stabilită mai sus. Dacă majorarea salarială va avea o altă 

sursă de finanţare diferită de cea de mai sus atunci pe statul de personal 

printat valoarea majorării salariale se va afișa pe altă linie la categoria sursei 

de finanţare selectate.  

� Bifarea câmpului "Plafonat la salariul de bază anterior în aceleași condiţii" va 

duce la păstrarea salariului de bază la valoarea anterioară dacă din calcul nu 

mai reiese această valoare. 

� Pe coloana de "Clase" se va afișa valoarea claselor atribuite sporurilor conform 

legii 284/2010. 

� Pe coloana "OUG 103" se va afișa valoarea majorată a sporurilor conform OUG 

nr. 103 / 2013. 

NOTA! Algoritmul de calcul este prezentat și detaliat în documentul " WP5.2. DL5.2.1 - 

Document de analiză". Specificaţiile funcţionale sunt redate în documentul " WP5.2. 

DL5.2.2 - Document de specificatţii funcţionale". 

Pentru salvarea datelor se va acţiona butonul Salvează, aplicaţia va genera mesajul: 

 

Pentru închidere se va acţiona fie butonul de Închide, fie tasta Esc. 
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Dupa salvarea angajatului în baza de date, daca nu au fost deja operate se pot 

completa informaţiile legate de conturi bancare, număr persoane în întreţinere, 

istoric venituri pentru calcul concedii medicale, adresa, acte de identitate, date 

personale, vechime în munca, detalii contracte și alte încadrări, accesând direct 

fiecare formă prin acţionarea butonului Adaugă. Modul de înregistrare al acestora 

fiind prezentat în capitolele următoare.  

 

4.2.1.3.2. Reactivare angajat din arhiva de salariaţi 

Fluxul de lucru pentru reactivarea unui angajat din arhiva de salariati este următorul: 

1. Se va acţiona butonul Adaugă din zona de Comenzi: 

2. Se va deschide fereastra: 

 

3. Se va bifa cea de-a doua opţiune și se va acţiona butonul Confirmă 

4. Se va deschide fereastra de “Detalii persoane plecate”: 
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5. Pentru activarea unuia sau mai multor persoane se va bifa fiecare salariat 

dorit la reactivare (pentru selectarea tuturor salariatilor se va acţiona 

butonul “Selectează tot”) și se va acţiona butonul “Activează”, aplicaţia va 

genera mesajul: 

 

6. Se va acţiona butonul OK, se va reveni în lista de stat de personal cu noii 

salariati activaţi: 
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NOTĂ! 

� La reactivare, aplicaţia reîncadrează salariatul reactivat cu toate detaliile de 

încadrare deţinute la data plecării sau încetării contractului.  

� La reactivare data de angajare este completată cu data de 1 ale lunii de 

reactivare (de exemplu dacăa a fost reactivat în luna mai 2012 data de angajare 

setata va fi 1.5.2012), dată care poate fi modificată cu orice altă valoare din 

cursul lunii de lucru.  

� Toate detaliile din încadrare, respectiv câmpurile detaliate în capitolele 

anterioare, pot fi modificate / editate cu valorile dorite acţionând comanda 

"Modifică" și parcurcând capitolul anterior. 
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4.2.1.3.3. Adăugare post vacant 

 

Fluxul de lucru pentru adăugarea unui post vacant este următorul: 

1. Se va acţiona butonul Adaugă din zona de Comenzi: 

2. Se va deschide fereastra: 

 

3. Se va bifa cea de-a trei opţiune  "adaugaţi un post vacant" și se va acţiona 

butonul Confirmă 

4. Se va deschide fereastra de “Post vacant”: 
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Pentru înregistrarea unui post vacant se vor putea edita detaliile descrise la capitolul 

4.2.1.3.1. Adaugare angajat nou, din submeniurile Date persoană, Incadrare și 

drepturi lunare. Nu se vor putea edita  / adăuga înregistrări în subferestrele Conturi 

bancare, Persoane în întreţinere, Istoric venituri petru calcul concedii medicale, 

Adresă, Detalii personala, Detalii contract, Vechime în muncă.  

5. Pentru salvarea datelor se va acţiona butonul Salvează, aplicaţia va genera 

mesajul: 
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Pentru închidere se va acţiona fie butonul de Închide, fie tasta Esc. 

 

4.2.1.3.4. Import salariati din altă bază de date 

Fluxul de lucru pentru importul salariţilor este următorul: 

1. Se va acţiona butonul Adaugă din zona de Comenzi: 

2. Se va deschide fereastra: 

 

3. Se va bifa cea de-a patra opţiune și se va acţiona butonul Confirmă 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Versiune document: 1.0  Pag 88 of 215                                                                                                                 

 

 

 

 

UNIUNEA EUROPEANĂ 
Fondul Social European 

 

            

               
    
     GUVERNUL ROMÂNIEI 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 

 

                                 

 

 
                                   

                                    Instrumente Structurale 
                                     2007-2013 

4. Se va deschide fereastra de selectare a bazei de date din care se vor 

importa salariaţii 

 

5. După selectarea fișierului, se va deschide fereastra “Alege persoanele 

pentru import” 
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NOTĂ! Salariţii pot fi căutaţi în baza de date selectată prin crearea de filtre după nume 

sau CNP. 

6. Pentru importul unuia sau mai multor persoane se va bifa fiecare salariat 

dorit la import (pentru selectarea tuturor salariatilor se va acţiona butonul 

“Selectează tot”) și se va acţiona butonul “Importă”, aplicaţia va genera 

mesajul: 

 

7. Dacă statul de personal, este în starea Aprobat, Respins sau Trimis, 

aplicaţia va genera mesajul: 
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8. Pentru confirmare se va acţiona Ok. 

9. Aplicaţia va genera mesajul: 

 

10. Se va acţiona butonul OK, se va reveni în lista de stat de personal cu noii 

salariati importaţi: 
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NOTĂ! 

� La import, salariţii sunt preluaţi din baza de date cu toate detaliile de încadrare.  

� La import data de angajare este completată cu data de 1 ale lunii de import (de 

exemplu daca a fost reactivat în luna mai 2012 data de angajare setata va fi 

1.5.2012), dată care poate fi modificată cu orice altă valoare din cursul lunii de 

lucru.  

� Toate detaliile din încadrare, respectiv câmpurile detaliate mai sus, pot fi 

modificate / editate cu valorile dorite acţionand butonul Modifică și parcurcând 

capitolul anterior. 

� La import, sunt preluate pe lângă detaliile de încadrare și detalile legate de: 

conturi bancare, persoane în întreţinere, istoric venituri pentru calcul concedii 

medicale, adresa, acte de identitate, vechime în muncă 

Atenţie! 

• Daca salariatul / salariatii importaţi au aceeași marcă cu a salariatilor din 

baza de date în care se vor importa sau dacă datele de încadrare nu se 

încadrează în setările din perioada în care se face importul, aplicaţia 

genereaza un mesaj de atenţionare: 

 

Dacă se merge mai departe cu importul, salariatii vor fi marcaţi pentru a fi corectaţi: 
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• Dacă salariatii importaţi au conturile bancare la o bancă care nu există în 

baza de date în care se vor importa, aplicaţia va genera mesajul de eroare: 

 

Pentru a continua procesul de import, trebuie adăugate în Nomenclator bănci, 

băncile și apoi se va relua procesul de import salariati. 

 

 

4.2.1.4. Comanda Modifică 

Pentru modificarea datelor personale și de încadrare ale angajaţilor se va acţiona 

butonul “Modifică” din submeniul Stat de personal, după selectarea în prealabil a 

angajatului pentru care se dorește modificarea. 
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La acţionarea butonului Modifică se deschide fereastra Persoană cu subferestrele 

Date persoana, Încadrare, Drepturi lunare, în care se pot modifica oricare din 

informaţiile prezentate la capitolul 4.1.1.3.1. 

În fereastra Persoană se mai pot adauga / modifica informaţii legate de: 

1. Conturile bancare ale angajaţilor; 

2. Persoane în întreţinere; 

3. Istoric venituri pentru calcul concedii medicale 

4. Adresă 

5. Date personale 

6. Detalii contract 

7. Vechime în muncă 

8. Alte încadrări pe lângă funcţia de bază; 

Aceste informaţii și modul de înregistrate al acestora sunt descrise în capitolele 

următoare. 

 

4.2.1.4.1. Conturi bancare 

Pentru a deschide fereastra de Conturi bancare unde se vor înregistra conturile 

bancare ale unui angajat se vor parcurge succesiv următorii pași: 

- Din lista de angajaţi din Statul de personal se selectează angajatul căruia 

urmează să i se înregistreze contul bancar; 
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- Se acţionează butonul Modifică din zona de Comenzi din Statul de personal 

- Se deschide meniul Persoană 

- Submeniul de Conturi bancare se regăsește în submeniul Date persoană: 

 

Submeniul de Conturi bancare este structurat în doua zone: 

1. O zonă de afișare informaţii cont bancar: 
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2. O zonă de comenzi cu următoarele comenzi: Adaugă, Modifică, Şterge: 

 

1. În zona de afișare informaţii cont bancar se vizualizează următoarele 

informaţii: 

� Banca: se va afișa descrierea băncii la care angajatul are cont bancar și a fost 

înregistrat în aplicaţie; 

NOTĂ: lista de bănci este actualizată în meniul de Managementul salarizării / Setări în 

submeniul Nomenclator banci 

� Cont bancar: se va afișa contul iban al angajatului înregistrat.  

� Preferenţial: se va afișa informaţia dacă este preferenţial sau nu contul bancar 

afișat; 

� Data de sfârșit: se va afișa data de sfârșit a valabilităţii contului bancar 

înregistrat; 
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2. Operaţiile care pot fi efectuate asupra conturilor bancare utilizând opţiunile din 

zona de comenzi sunt: 

a) Comanda Adaugă: permite adăugarea unui nou cont bancar.  

Pentru adăugarea unui cont bancar se va parcurge următorul flux de lucru: 

• Se acţionează butonul “Adaugă”; la acţionarea butonului se deschide 

următoarea fereastră: 

 

• Se completează următoarele câmpuri: 

- Banca: se va selecta din listă banca la care angajatul are contul bancar; este 

câmp obligatoriu de completat 
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NOTĂ! Informaţiile legate de bănci afișate în câmpul “Banca” sunt înregistrate în 

submeniul de Managementul salarizării / Setari / Nomenclator banci, submeniu care va 

fi prezentat în capitolele următoare. 

- Cont IBAN: se va completa contul IBAN; este câmp obligatoriu de completat; 

lungimea câmpului este de 24 de caractere;  

NOTĂ! Aplicaţia verifică structura contului IBAN conform algoritmului de verificare a 

conturilor bancare, pentru orice cont bancar care nu respectă regula de validare 

aplicaţia va genera un mesaj de eroare: 

 

Dacă noul cont bancar a mai fost înregistrat la o altă persoană aplicaţia va genera 

mesaj de atenţionare: 
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- Cont preferenţial: este un câmp de tip listă cu două valori: DA, NU, 

valoarea implicită fiind DA. Pentru un angajat nu se poate înregistra 

decât un singur cont bancar preferential, altfel aplicaţia va genera mesaj 

de eroare și nu va permite adăugarea: 

 

În contul bancar preferenţial se vor vira drepturile salariale, un salariat poate avea 

înregistrate mai multe conturi bancare însă numai în unul singur se va efectua plata, 

și anume în cel preferenţial. 
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- Cont colector:  

o este un câmp de tip checklist; 

o automat la adăugare de cont bancar, implicit câmpul este bifat;  

o acest câmp se va putea bifa doar dacă în submeniul de Nomenclator 

bănci s-a operaţ contul colector pe banca unde salariatul are cont 

bancar.  

o Punând bifa de cont colector, în Situaţia centralizatoare privind plata 

salariilor se va genera un singur ordin de plată cu toată suma de 

virat de la salariatii care au plata prin card și informaţia de Cont 

colector, altfel dacă nu se bifează acest câmp se va genera câte un 

ordin de plată pentru fiecare salariat în parte.  

- Data de sfârșit: este un câmp de tip date, de format “luna/an” în care se 

va înregistra ultima lună de valabilitate a contului bancar înregistrat; 

NOTĂ! Dacă la adăugarea unui cont bancar, formatul câmpurilor de dată de inceput și 

de sfârșit nu este cel cerut, se va genera următorul mesaj de eroare: 

 

- Alte informaţii legate de cont: este un câmp editabil care permite 

completarea diferitelor informaţii legate de contul bancar. 
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• Pentru salvarea informaţiilor completate se va acţiona butonul Salvează. Dacă 

salariatul a avut setat câmpul Mod de plată pe Numerar, la salvare se va 

genera mesajul: 

 

Pentru a se modifica modul de plată din Numerar în Card se va selecta opţiunea Da. 

• Dupa salvare se revine în submeniul “Date persoană”: 
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b) Comanda Modifică: permite modificarea detaliilor legate de contul bancar 

înregistrat. 

Pentru modificarea unui cont bancar se va parcurge următorul flux de lucru: 

• Se va selecta contul bancar de modificat 

• Se acţionează butonul “Modifică”; la acţionarea butonului se deschide 

următoarea fereastră: 
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• Se vor modifica câmpurile care trebuie să fie modificate 

• Pentru salvarea informaţiilor completate se va acţiona butonul Salvează, 

aplicaţia revine în submeniul “Date persoană”. 

c) Comanda Şterge: permite ștergerea unui cont bancar înregistrat. Un cont 

bancar nu poate fi șters dacă salariatul are setat câmpul Mod de plată pe Card, 

aplicaţia generează mesajul:  

 

Înainte de a șterge se va modifica Mod de plată din Card în Numerar și se va salva. 
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Pentru ștergerea unui cont bancar se va parcurge următorul flux de lucru: 

• Se va selecta contul bancar de șters. 

• Se acţionează butonul “Şterge”; la acţionarea butonului aplicaţia va genera un 

mesaj de confirmare ștergere: 

 

• Pentru confirmarea operaţiei de ștergere se va selecta opţiunea “Da”. 

 

 

4.2.1.4.2. Persoane în întreţinere 

Pentru a deschide fereastra de Persoane în intretinere unde se vor înregistra 

persoanele în intretinere ale unui angajat, se vor parcurge succesiv următorii pași: 

- Din lista de angajaţi din Statul de personal se selecteaza angajatul caruia 

urmeaza sa i se înregistreze persoanele în intretinere; 

- Se acţioneaza butonul de Modifica din zona de Comenzi din Statul de personal 

- Se deschide meniul Persoana 
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- Submeniul de Persoane în intretinere se regaseste în submeniul Date 

persoana; 

- Pentru apelarea meniului de Persoane în intretinere se executa click pe titlu: 

 

Submeniul de Persoane în intretinere este structurat în doua zone: 

1. O zona de afisare informaţii persoana în intretinere: 
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2. O zona de comenzi cu următoarele comenzi: Adauga, Modifica, Sterge: 

 

1. In zona de afisare informaţii persoane în intretinere se vizualizeaza 

următoarele informaţii: 

� Nume: se va afisa numele persoanei în intretinere 

� Prenume: se va afisa prenumele persoanei în intretinere. 

� Tip asigurat:se va afisa gradul de rudenie al persoanei în intretinere. 

� Data de sfarsit: se va afisa data de la care a iesit din intretinere persoana 

înregistrata. 

2. Operaţiile care pot fi efectuate asupra persoanelor în intretinere utilizand 

optiunile din zona de comenzi sunt: 
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a) Comanda Adauga: permite adaugarea unei persoane în intretinere.  

Pentru adaugarea unei persoane în intretinere se va parcurge următorul flux de lucru: 

• Se acţioneaza butonul “Adauga”; la acţionarea butonului se deschide 

următoarea fereastra: 

 

• Se completeaza următoarele câmpuri: 

- Nume: se va înregistra numele persoanei în intretinere; este câmp 

obligatoriu de completat; 

- Prenume: se va înregistra prenumele persoanei în intretinere; este 

câmp obligatoriu de completat; 

- CNP: se va înregistra CNP-ul persoanei în intretinere; este câmp 

obligatoriu de completat. Aplicaţia gestioneaza un algoritm de verificare 

a CNP-ului și va atentiona utilizatorul atunci când acesta nu este corect. 
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NOTĂ! O persoana poate fi înregistrata ca fiind în intretinerea unui singur angajat doar 

o singura data, altfel declaratia 112 va sesiza eroarea și nu se va valida.  Daca 

persoana în intretinere a mai fost înregistrata la alt angajat, aplicaţia va genera 

următorul mesaj de eroare: 

 

- Tip asigurat: este un câmp de tip lista cu următoarele valori: Sot/Sotie, 

Copil, Parinte, Altele; Sot/Sotie neasigurat, Parinte neasigurat; este 

câmp obligatoriu de completat. 

NOTĂ:persoanele care sunt adaugate la tip asigurat ca fiind “Sot / Sotie neasigurat” 

sau “Parinte neasigurat” nu vor fi preluate în declaratia 112. 

- Valabil pana la: este un câmp de tip data; se va înregistra ultima zi a 

lunii în care persoana a iesit din intretinerea angajatului; 
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NOTA! Persoanele care sunt înregistrate doar pentru a fi coasigurate adica doar 

pentru a aparea pe D112 se va bifa câmpul “Nu intra în calculul deducerii”. 

• Pentru salvarea informaţiilor completate se va acţiona butonul Salveaza, 

aplicaţia revine în submeniul “Date persoana”: 

 

b) Comanda Modifica: permite modificarea detaliilor legate de persoana în 

intretinere înregistrata. 

Pentru modificarea unei persoane în intretinere se va parcurge următorul flux de 

lucru: 
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• Se selecteaza persoana în intretinere de modificat 

• Se acţioneaza butonul “Modifica”; la acţionarea butonului se deschide 

următoarea fereastra: 

 

• Se vor modifica câmpurile care trebuie sa fie modificate 

• Pentru salvarea informaţiilor completate se va acţiona butonul Salveaza, 

aplicaţia revine în submeniul “Date persoana”. 

c) Comanda Sterge: permite stergerea unei persoane în intretinere 

înregistrata.  

Pentru stergerea unei persoane în intretinere se va parcurge următorul flux de lucru: 

• Se va selecta persoana în intretinere de sters. 

• Se acţioneaza butonul “Sterge”; la acţionarea butonului aplicaţia va genera un 

mesaj de confirmare stergere: 
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• Pentru confirmarea operaţiei de stergere se va selecta opţiunea “Da”. 

 

 

4.2.1.4.3. Istoric venituri pentru calcul concedii 

medicale 

Istoricul de venituri pentru calcul concedii medicale se va completa automat după 

închiderea fiecărei lunii de calcul și iniţializarea următoarei luni. 

Aici se vor edita datele doar atunci când salariatul este nou angajat sau a avut o 

perioadă de suspendare sau sunt modificari de sume la cele deja existente. 

Pentru a deschide fereastra de Istoric venituri pentru calcul concedii medicale unde 

se va înregistra baza de calcul pentru concediile medicale ale unui angajat se vor 

parcurge succesiv următorii pași: 

� Din lista de angajaţi din Statul de personal se selecteaza angajatul caruia 

urmeaza sa i se înregistreze baza de calcul pentru concediile medicale; 

� Se acţioneaza butonul de Modifica din zona de Comenzi din Statul de personal; 
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� Se deschide meniul Persoana; 

� Submeniul "Istoric venituri pentru calcul concedii medicale" se regaseste în 

submeniul Date persoana; 

� Pentru apelarea meniului se execută click pe titlu: 

 

Submeniul Istoric venituri pentru calcul concedii medicale este structurat în două zone: 

1. O zona de afișare informaţii istoric venituri: 
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2. O zonă de comenzi cu următoarele comenzi: Adaugă, Modifică, Sterge: 

 

1. In zona de afisare informaţii istoric venituri se vizualizează următoarele 

informaţii: 

� Luna de stagiu: se va afisa luna de raportare a venitului și zilelor de stagiu de 

cotizare; 

� Venit baza calcul: se va afisa venitul brut înregistrat pentru luna de cotizare; 

� Zile stagiu: se va afisa numarul de zile înregistrat în luna de cotizare; 

NOTĂ! veniturile și zilele de stagiu din fiecare luna de lucru operaţe în aplicaţie, se vor 

prelua automat în aceasta fereastra, ele nu se vor mai completa manual. Informaţiile 

preluate sunt: Venit baza calcul = Venit brut, Zile stagiu = Zile lucrate + Zile concediu de 

odihna + Zile concediu medical. 
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2. Operaţiile care pot fi efectuate asupra veniturilor pentru calculul concediilor 

medicale  utilizand optiunile din zona de comenzi sunt: 

a) Comanda Adaugă: permite adaugarea informaţiilor dintr-o luna de stagiu 

de cotizare.  

Pentru adaugare se va parcurge următorul flux de lucru: 

���� Se acţioneaza butonul “Adauga”; la acţionarea butonului se deschide 

următoarea fereastra: 

 

� Se completeaza următoarele câmpuri: 

- Luna de stagiu: se va selecta din lista luna și anul pentru care se vor 

completa  informaţiile legate de stagiu de cotizare; este un câmp 

obligatoriu de completat; 

- Venit baza calcul: se va înregistra venitul brut care va fi luat în 

considerare la calculul bazei de calcul pentru concediile medicale; este 

un câmp obligatoriu de completat. Venitul brut este cel pentru care s-a 

platit contributia pentru asigurari sociale de sanatate; 
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- Zile de stagiu: se va înregistra numarul de zile care va fi luat în 

considerare la calculul bazei de calcul pentru concediile medicale; este 

un câmp obligatoriu de completat; 

NOTA! 

-  numarul de zile de stagiu nu poate fi mai mare decat norma lucratoare din 

luna de stagiu declarata. 

- Se vor înregistra venituri și zile de stagiu atat pentru concediile medicale 

platite din FNUASS cat și din FAAMBP. 

 

• Pentru salvarea informaţiilor completate se va acţiona butonul Salveaza, 

aplicaţia revine în submeniul “Date persoana”: 
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b) Comanda Modifica: permite modificarea informaţiilor legate de istoricul 

veniturilor pentru calcululul concediilor medicale 

Pentru modificare se va parcurge următorul flux de lucru: 

���� Se selecteaza o înregistrare din gridul de informaţii; 

���� Se acţioneaza butonul “Modifica”; la acţionarea butonului se deschide 

următoarea fereastra: 

 

� Se vor modifica câmpurile care trebuie sa fie modificate 

� Pentru salvarea informaţiilor completate se va acţiona butonul Salveaza, 

aplicaţia revine în submeniul “Date persoana”. 

c) Comanda Sterge: permite stergerea informaţiilor legate de istoricul 

veniturilor pentru calculul concediilor medicale 

Pentru stergerea unei înregistrarii se va parcurge următorul flux de lucru: 

���� Se selecteaza o înregistrare din gridul de informaţii; 

���� Se acţioneaza butonul “Sterge”; la acţionarea butonului aplicaţia va genera 

un mesaj de confirmare stergere: 
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• Pentru confirmarea operaţiei de stergere se va selecta opţiunea “Da”. 

 

 

4.2.1.4.4. Adresă 

Pentru a deschide fereastra de Adresa unde se va înregistra adresa unui angajat se 

vor parcurge succesiv următorii pași: 

� Din lista de angajaţi din Statul de personal se selecteaza angajatul caruia 

urmeaza sa i se înregistreze baza de calcul pentru concediile medicale; 

� Se acţioneaza butonul de Modifica din zona de Comenzi din Statul de personal; 

� Se deschide meniul Persoana; 

� Submeniul Adresa se regaseste în submeniul Date persoana; 

� Pentru apelarea meniului de Adresa se executa click pe titlu: 
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Submeniul Adresa este structurat în doua zone: 

1. O zona de afisare informaţii adresa: 
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2. O zona de comenzi cu următoarele comenzi: Editeaza – disponibil când nu au 

fost adaugate date; Modifica  - pentru editarea datelor déjà înregistrate: 

 

In zona de afisare informaţii adresa, se vizualizeaza informaţiile salvate în forma de 

Adresa 

Operaţiile care pot fi efectuate asupra adresei utilizand optiunile din zona de comenzi 

sunt: 

a) Comanda Editează: permite adaugarea informaţiilor legate de adresa unui 

salariat 

Pentru adaugare se va parcurge următorul flux de lucru: 

���� Se acţioneaza butonul “Editează”; la acţionarea butonului se deschide 

următoarea fereastra: 
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� Se completeaza următoarele câmpuri: Judet, Localitate, Strada, Numar, 

Scara, Apartament, Cod postal, Sector. 

� Câmpurile Judet și Sector sunt prevazute cu liste derulante de unde poate fi 

selectata valoarea dorita. 

 

• Pentru salvarea informaţiilor completate se va acţiona butonul Salveaza, 

aplicaţia revine în submeniul “Date persoana”: 
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b) Comanda Modifică: permite modificarea informaţiilor legate de adresa déjà 

salvată;  

Pentru modificare se va parcurge următorul flux de lucru: 

���� Se acţioneaza butonul Modifica din zona de Comenzi; la acţionarea 

butonului se deschide următoarea fereastra: 
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� Se vor modifica câmpurile care trebuie sa fie modificate 

� Pentru salvarea informaţiilor completate se va acţiona butonul Salveaza, 

aplicaţia revine în submeniul “Date persoana”. 

 

 

4.2.1.4.5. Date personale 

Pentru a deschide fereastra de Date personale unde se vor înregistra datele 

personale ale unui angajat se vor parcurge succesiv următorii pași: 

- Din lista de angajaţi din Statul de personal se selectează angajatul căruia 

urmează să i se înregistreze datele personale; 

- Se acţionează butonul Modifică din zona de Comenzi din Statul de personal 

- Se deschide meniul Persoană 
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- Submeniul de Date personale se regăsește în submeniul Date persoană: 

 

Submeniul de Date personale este structurat în două zone: 

1. O zonă de afișare informaţii date personale: 
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2. O zonă de comenzi cu următoarele comenzi: Editează – disponibil când nu 

au fost adăugate date; Modifică  - pentru editarea datelor déjà înregistrate: 

 

 

În zona de afișare informaţii Date personale se vor afișa detalii ale datelor salvate. 

Operaţiile care pot fi efectuate asupra datelor utilizând opţiunile din zona de comenzi 

sunt: 

a) Comanda Editează: permite adăugarea datelor personale.  

Pentru adăugare se va parcurge următorul flux de lucru: 

• Se acţionează butonul “Adaugă”; la acţionarea butonului se deschide 

următoarea fereastră: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Versiune document: 1.0  Pag 124 of 215                                                                                                                 

 

 

 

 

UNIUNEA EUROPEANĂ 
Fondul Social European 

 

            

               
    
     GUVERNUL ROMÂNIEI 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 

 

                                 

 

 
                                   

                                    Instrumente Structurale 
                                     2007-2013 

 

• Se completează următoarele câmpuri: 

- Cetăţenie: este un câmp de tip listă, valoarea implicit fiind Română. 

- Naţionalitate: este un câmp de tip listă, valoarea implicit fiind România.  

- Tipul actului de identitate: este un camp de tip listă; se va selecta din listă 

valoarea dorită 

- Serie: se va completa cu seria actului de identitate 

- Număr: se va completa cu seria actului de identitate 

- Eliberat de: se va completa cu numele instituţiei care a eliberat actul de 

identitate 
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- Valabil de la: se va completa cu data de început valabilitate a actului de 

identitate 

- Până la: se va completa cu data de sfârșit valabilitate a actului de identitate 

- Menţiuni: este un câmp de tip text; se vor opera observaţii legate de actul de 

identitate selectat dacă este cazul 

- Dată început autorizaţie:  

o este un câmp de tip date; 

o se poate completa doar dacă este cetăţenia nu este română. 

o se va completa cu data de început a autorizaţiei  

- Dată sfârșit autorizaţie: 

o este un câmp de tip date; 

o se poate completa doar dacă este cetăţenia nu este română. 

o se va completa cu data de sfârșit a autorizaţiei  

- Tip autorizaţie: este un camp de tip listă. 

• Pentru salvarea informaţiilor completate se va acţiona butonul Salvează.  

• Dupa salvare se revine în submeniul “Date persoană”: 
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b) Comanda Modifică: permite modificarea detaliilor înregistrate. 

Pentru modificarea se va parcurge următorul flux de lucru: 

• Se acţionează butonul “Modifică”; la acţionarea butonului se deschide 

următoarea fereastră: 
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• Se vor modifica câmpurile care trebuie să fie modificate 

• Pentru salvarea informaţiilor completate se va acţiona butonul Salvează, 

aplicaţia revine în submeniul “Date persoană”. 

 

 

4.2.1.4.6. Detalii contract 

Pentru a deschide fereastra de Detalii contract unde se vor înregistra contractele 

unui angajat se vor parcurge succesiv următorii pași: 
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- Din lista de angajaţi din Statul de personal se selectează angajatul căruia 

urmează să i se înregistreze contractul / contractele; 

- Se acţionează butonul Modifică din zona de Comenzi din Statul de personal 

- Se deschide meniul Persoană 

- Submeniul Detalii contract se regăsește în submeniul Date persoană: 

 

Submeniul de Detalii contract este structurat în două zone: 

3. O zonă de afișare informaţii detalii contract: 
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4. O zonă de comenzi cu următoarele comenzi: Adaugă, Modifică, Şterge: 

 

În zona de afișare informaţii detalii contract de muncă se vizualizează următoarele 

informaţii: 

� COR: se va afișa valoarea COR atribuită contractului  

� Număr contract: se va afișa numărul contractului înregistrat 

� Dată contract: se va afișa data contractului înregistrat 

Operaţiile care pot fi efectuate asupra conturilor bancare utilizând opţiunile din zona 

de comenzi sunt: 

a) Comanda Adaugă: permite adăugarea unui nou contract.  

Pentru adăugarea unui contract se va parcurge următorul flux de lucru: 

• Se acţionează butonul “Adaugă”; la acţionarea butonului se deschide 

următoarea fereastră: 
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Detaliile legate de contract se vor opera în două subferestre: Detalii generale, 

Drepturi lunare și Stare contract. 

• În fereastra Detalii generale se completează următoarele câmpuri: 

- COR: se va opera codul COR atribuit funcţiei ocupate; este un câmp obligatoriu 

de completat 

- Dată contract: este un câmp de tip date; se va înregistra data de semnare a 

contractului; este un câmp obligatoriu de completat 

- Dată consemnare: este un câmp de tip date; se va înregistra data de 

consemnare a contractului; este un câmp obligatoriu de completat 

- Tip contract:  
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o este un camp de tip listă cu următoarele valori: 

 

o este un câmp obligatoriu de completat 

- Salariu: se va precompleta cu valoarea salariului de bază calculat în forma de 

Drepturi lunare 

- Durată timp  muncă: este cu camp de tip numeric și se va completa cu durata 

timpului de muncă zilnic 

- Interval timp muncă: este un camp de tip listă cu următoarele valori 

 

- Dată început: este un camp de tip date; se va completa cu data de început a 

contractului; este un câmp obligatoriu de completat 

- Data sfârșit: este un camp de tip date; se va completa cu data de sfârșit a 

contractului 

- Excepţie dată de sfârșit:  

o este un câmp de tip listă cu următoarele valori 
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o se va selecta baza legală pentru care se acceptă necompletarea datei de sfârșit 

în cazul contractelor cu durată determintă 

- Numere contract vechi: este un camp de tip numeric; se va complete cu 

numărul/  numerele contractelor vechi; nu este obligatoriu de completat 

- Tip durată contract:  

o este un câmp de tip listă cu următoarele valori 

 

o este un câmp obligatoriu de completat 

- Tip normă contract:  

o este un câmp de tip listă cu următoarele valori: 

 

o este un câmp obligatoriu de completat 

- Normă timp muncă:  

o este un câmp de tip listă cu următoarele valori 

 

o este un câmp obligatoriu de completat 
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- Repartizare timp muncă:  

o este un câmp de tip listă cu următoarele valori 

 

o este un câmp obligatoriu de completat 

- Detalii contract: este un camp de tip text în care se vor completa observaţii 

legate de contractul înregistrat. 

- Date contract vechi: este un camp de tip text în care se vor completa observaţii 

legate de contractual înregistrat. 

• În fereastra Drepturi lunare se precompletează de către aplicaţie cu valorile 

drepturilor lunare ale încadrării principale: 
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- Datele pot fi editate cu alte valori decât cele propuse de aplicaţiei. 

• În fereastra Stare contract se completează: 

1. detaliile legate de starea contractului curent 

2. detaliile legate de starea contractului precedent  

1. Subfereastra de Stare contract curent se prezintă astfel: 
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Se vor completa următoarele câmpuri: 

� Stare contract: este un camp de listă cu următoarele valori: 

 

� Dată încetare suspendare: este un camp de tip date; se va complete data de 

încetare suspendare în cazul contractelor suspendate 

� Dată încetare detașare: este un camp de tip date; se va completa data de 

încetare detașare în cazul contractelor suspendate pentru detașare 
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În funcţie de valoarea câmpului Stare contract vor mai fi disponibile spre editare alte 

câmpuri, astfel: 

1. Detașare: 

 

Se vor completa detaliile detașării: 

o CUI Angajator: se va complete codul unic de identificare al angajatorului unde 

se va detașa 

o Nume Angajator: se va completa numele angajatorului unde se va detașa 

o Dată de început: se va completa data de început a contractului detașării  

o Dată de sfârșit: se va completa data de sfâșit a contractului detașării 
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o Dată de încetare: se va completa data de încetare a detașării 

o Naţionalitate: este un camp de tip listă 

 

2. Incetare: 

 

Se vor completa detaliile încetării contractului: 

o Dată încetare: se va complete data de încetare a contractului 

o Temei legal: este un camp de tip listă; se va selecta temeiul legal pe baza 

căruia se va înceta contractul. 
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3. Reactivare: 

 

Se vor completa detaliile reactivării: 

o Dată reactivare: se va completa data de reactivare a contractului 

o Temei legal: este un camp de tip listă; se va selecta temeiul legal pe baza 

căruia se va reactiva contractual 
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4. Suspendare 

 

Se vor completa detaliile suspendării: 

o Dată de început: se va completa data de început a contractului suspendării  

o Dată de sfârșit: se va completa data de sfârșit a contractului suspendării 

o Dată de încetare: se va completa data de încetare a suspendării 

o Temei legal: este un camp de tip listă; se va selecta temeiul legal pe baza 

căruia se suspendă contractual 
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2. Subfereastra de Stare contract precedent se prezintă astfel: 

 

Pentru completarea câmpurilor afișate se bifează câmpul Contract precedent. 

Câmpurile care se pot complete sunt: Stare contract, Dată încetare suspendare, Dată 

încetare detașare. 

Valorile și modalitatea de completare a câmpurilor sunt cele prezentare la 

subfereastra Stare contract curent. 

• Pentru salvarea informaţiilor completate se va acţiona butonul Salvează.  

b) Comanda Modifică: permite modificarea detaliilor legate de contractul 

înregistrat. 
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Pentru modificarea se va parcurge următorul flux de lucru: 

• Se va selecta contractul de modificat 

• Se acţionează butonul “Modifică”; la acţionarea butonului se deschide 

următoarea fereastră: 

 

5. Se vor modifica câmpurile care trebuie să fie modificate 

• Pentru salvarea informaţiilor completate se va acţiona butonul Salvează, 

aplicaţia revine în submeniul “Date persoană”. 

c) Comanda Şterge: permite ștergerea contractului selectat.  

Pentru ștergere se va parcurge următorul flux de lucru: 
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• Se va selecta contractul de șters. 

• Se acţionează butonul “Şterge”; la acţionarea butonului aplicaţia va genera un 

mesaj de confirmare ștergere: 

 

• Pentru confirmarea operaţiei de ștergere se va selecta opţiunea “Da”. 

 

 

4.2.1.4.7. Vechime în muncă 

Pentru a deschide fereastra de Vechime în muncă unde se va înregistra vechimea în 

muncă și în învăţământ a salariatului se vor parcurge succesiv următorii pași: 

- Din lista de angajaţi din Statul de personal se selectează angajatul; 

- Se acţionează butonul Modifică din zona de Comenzi din Statul de personal 

- Se deschide meniul Persoană 

- Submeniul de Vechime în muncă se regăsește în submeniul Date persoană: 
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Submeniul de Vechime în muncă este structurat în două zone: 

1. O zonă de afișare informaţii vechime în muncă: 

 

2. O zonă de comenzi cu următoarele comenzi: Adaugă, Modifică, Şterge: 
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În zona de afișare informaţii se vizualizează următoarele informaţii: 

d) Angajator : se va afișa numele angajatorului unde a fost efectuată vechimea; 

e) De la: se va afișa  data de început a vechimii înregistrate.  

f) Până la: se va afișa  data de sfârșit a vechimii înregistrate.  

g) Suspendare: se va afișa informaţia în ani, zile, luni a perioadei de suspedare în 

perioada suspendată. 

h) In învăţământ: se va afișa informaţia dacă vechimea înregistrată este 

considerată și vechime în învăţământ.  

NOTA! La adăugarea salariatului, aplicaţia inserează o prima informaţie de vechime 

începând cu data de angajare în unitatea de învăţământ curentă.  

Operaţiile care pot fi efectuate utilizând opţiunile din zona de comenzi sunt: 

a) Comanda Adaugă: permite adăugarea unei noi înregistrării de vechime.  

Pentru adăugare se va parcurge următorul flux de lucru: 

1. Se acţionează butonul “Adaugă”; la acţionarea butonului se deschide 

următoarea fereastră: 
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2. Se completează următoarele câmpuri: 

- Angajator: se va completa numele angajatorului unde a fost efectuată vechime; 

este câmp obligatoriu de completat. 

- De la: este un camp de tip date; se va completa cu data de început a vechimii 

înregistrate; este câmp obligatoriu de completat;  

- Până la: este un camp de tip date; se va completa cu data de sfărșit a vechimii 

înregistrate; 

- Vechime în învăţământ: este un camp de tip checklist; se va bifa doar dacă 

vechimea înregistrată este considerată și vechime în învăţământ. 

- Suspendare: se va completa în zile ani și luni daca a existat perioada de 

suspendare în perioada vechimii înregistrate 

NOTA! Nu se acceptă suprapuneri de perioadă, aplicaţia generează mesajul de 

eroare: 
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3. Pentru salvarea informaţiilor completate se va acţiona butonul Salvează.  

4. Dupa salvare se revine în submeniul “Date persoană”: 
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b) Comanda Modifică: permite modificarea detaliilor legate de periaodele de 

vechime înregistrate. 

Pentru modificarea se va parcurge următorul flux de lucru: 

1. Se va selecta înregistrarea de modificat 

2. Se acţionează butonul “Modifică”; la acţionarea butonului se deschide 

următoarea fereastră: 
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3. Se vor modifica câmpurile care trebuie să fie modificate 

4. Pentru salvarea informaţiilor completate se va acţiona butonul Salvează, 

aplicaţia revine în submeniul “Date persoană”. 

c) Comanda Şterge: permite ștergerea unei înregistrări selectate.  

Pentru ștergere se va parcurge următorul flux de lucru: 

1. Se va selecta înregistrarea de șters. 

2. Se acţionează butonul “Şterge”; la acţionarea butonului aplicaţia va genera 

un mesaj de confirmare ștergere: 
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3. Pentru confirmarea operaţiei de ștergere se va selecta opţiunea “Da”. 

d) Comanda Recalculează: permite recalcularea vechimii în muncă, respectiv 

vechimii în învăţământ conform perioadelor înregistrate.  

Informaţia de vechime în muncă, respectiv vechime în învăţământ se va afișa în 

câmpurile de "Vechime în muncă la data de", respectiv "Vechime în învăţământ la data 

de". 

 

4.2.1.4.8. Alte încadrări 

Pentru a apela fereastra de Alte încadrări unde se vor înregistra alte funcţii ocupate 

de un angajat pe lângă funcţia de bază se vor parcurge succesiv următorii pași: 

� Din lista de angajaţi din Statul de personal se selectează angajatul căruia 

urmează să i se înregistreze cumulul de funcţii; 

� Se acţionează butonul Modifică din zona de Comenzi din Statul de personal; 

� Se deschide meniul Persoană; 

� Fereastra Alte funcţii se regăsește în submeniul Încadrare; se execută click pe 

titlul Încadrare, se deschide fereastra: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Versiune document: 1.0  Pag 150 of 215                                                                                                                 

 

 

 

 

UNIUNEA EUROPEANĂ 
Fondul Social European 

 

            

               
    
     GUVERNUL ROMÂNIEI 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 

 

                                 

 

 
                                   

                                    Instrumente Structurale 
                                     2007-2013 

 

Submeniul Alte încadrări este structurat în două zone: 

1) O zonă de afișare informaţii minime: 

 

2) O zonă de comenzi cu următoarele opţiuni: Adaugă, Modifică, Şterge: 
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1) În zona de afișare informaţii se vizualizează următoarele informaţii: 

i) Categorie: se va afișa categoria de angajare aferentă funcţiei. 

j) Funcţie: se va afișa funcţia selectată. 

k) Normă pentru calcul: se va afișa norma pentru calcul necesară efectuării 

calculelor. 

l) Salariu grilă: se va afișa salariul din grilă aferent funcţiei ocupate; 

m) Total drepturi: se va afișa totalul drepturilor generate de ocuparea funcţiei 

afișate. 

2) Operaţiile care pot fi efectuate utilizând opţiunile din zona de comenzi sunt:  

a) Comanda Adauga: permite adăugarea unei noi funcţii pentru ocupare  

Pentru adăugare se va parcurge următorul flux de lucru: 

• Se acţionează butonul “Adaugă”, se deschide fereastra Detalii alte încadrări: 
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În fereastra de Detalii alte incadrari se găsesc două subferestre: Încadrare și Drepturi 

lunare. 

Cele două ferestre conţin câmpurile prezentate în capitolele anterioare, la funcţia de 

bază din forma de master. În funcţie de valorile dorite se vor completa câmpurile cu 

valorile aferente. 

NOTĂ! În coltul din stânga al ferestrei de Încadrare apare un câmp de tip checklist 

numit Încadrare anterioara. Funcţionalităţile acestui câmp sunt: 

� Dacă acest câmp este bifat, salariul grilă al funcţiei înregistrate în această 

fereastră va stabili nivelul maxim pentru salariul grila pentru funcţia 

înregistrată în forma de master (încadrarea principală). Detaliile acestei funcţii 
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nu se vor afișa pe state și nu vor fi luate în considerare la stabilirea restului de 

plată. 

� Dacă acest câmp nu este bifat, funcţia înregistrată va reprezenta încă o 

încadrare pe lângă funcţia de bază. 

•••• Pentru salvarea informaţiilor completate în cele două ferestre, se va acţiona 

butonul Salvează, aplicaţia revine în submeniul “Date persoană”: 

 

În forma de Alte încadrări nu se pot adăuga mai multe încadrări decât numărul 

stabilit în Setări / Detalii generale școală, altfel la încercarea de a adauga peste 

acest număr se va genera mesajul: 

 

b) Comanda Modifica: permite modificarea detaliilor legate de altă funcţie 

înregistrată 
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Pentru modificarea detaliilor unei funcţii din alte încadrări se va parcurge următorul 

flux de lucru: 

• Se selectează funcţia de modificat. 

• Se acţionează butonul “Modifica”, se deschide următoarea fereastra: 

 

•••• Se vor modifica câmpurile care se modifică. 

•••• Pentru salvarea informaţiilor completate se va acţiona butonul Salvează, 

aplicaţia revine în submeniul “Date persoană”. 

c) Comanda Şterge: permite ștergerea unei funcţii înregistrate în alte încadrări. 

Pentru ștergerea unei funcţii se va parcurge următorul flux de lucru: 
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• Se va selecta funcţia de sters. 

• Se acţioneaza butonul “Şterge”; la acţionarea butonului aplicaţia va genera 

următorul mesaj de confirmare ștergere: 

 

•••• Pentru confirmarea operaţiei de ștergere se va selecta opţiunea “Da”. 

 

 

4.2.1.5. Comanda Ştergere salariat 

Comanda Ştergere salariat permite ștergerea unei înregistrări din statul de personal, 

selectată din lista de angajaţi.  

Pentru ștergere se vor parcurge succesiv următorii pași: 

� Din lista de salariati din Statul de personal se selectează înregistrarea dorită  

� Se acţionează butonul Modifică din zona de Comenzi din Statul de personal; 

� Se deschide meniul Persoană 
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� Se acţionează butonul Ştergere salariat: 

-  daca starea statului de personal este Trimis, Respins sau Aprobat, aplicaţia 

generează mesajul: 
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urmat de: 

 

- dacă starea statului de personal este în lucru, aplicaţia generează mesajul: 

 

� Pentru confirmarea operaţiei de ștergere angajat se va selecta opţiunea “Da”, 

aplicaţia va genera următorul mesaj: 
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4.2.1.6. Comanda Generare stat de plată 

Comanda Generare stat de plată permite generarea unui stat de plată pentru luna de 

lucru curentă. 

Un stat de plată poate fi generat, respectiv actualizat în orice stare a statului de 

personal, butonul de Generare stat de plată fiind activ chiar dacă statul de personal 

nu a fost aprobat: 

 

însă Statul de plată nu va putea fi trimis la server decât dacă Statul de personal este 

în starea Aprobat: 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Versiune document: 1.0  Pag 159 of 215                                                                                                                 

 

 

 

 

UNIUNEA EUROPEANĂ 
Fondul Social European 

 

            

               
    
     GUVERNUL ROMÂNIEI 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 

 

                                 

 

 
                                   

                                    Instrumente Structurale 
                                     2007-2013 

 

La acţionarea butonului Generare stat plată, aplicaţia generează următorul mesaj: 

 

Pentru generarea unui stat de plată se va selecta opţiunea “Da” care va fi precedată 

de deschiderea ferestrei: 
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Numărul de zile lucrătoare pentru statul de plată generat este preluat automat din 

submeniul de “Norme lucrătoare pe luni” din meniul de Managementul salarizării / 

Setări și nu este modificabil. 

Pentru generarea statului de plată se acţionează butonul Generare stat plata, acţiune 

care va fi precedată de următorul mesaj: 

 

Pentru finalizarea operaţiunii se execută click pe opţiunea Ok. 

Automat aplicaţia deschide meniul Managementul salarizării / Stat de plată unde sunt 

vizualizate datele legate de angajaţii preluaţi din statul de personal. Starea implicită a 

statului de plată nou generat este “În lucru”. 
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NOTĂ! Dacă după generarea statului de plată starea sau versiunea statului de 

personal se modifică, automat statul de plată devine inutilizabil și nu se mai pot 

efectua modificări asupra datelor angajaţilor preluaţi decât după regenerarea statului 

de plată: 

 

Fluxul de regenerare a statului de plata este: 

� se acţionează butonul Generare stat plata, aplicaţia generează mesajul: 

 

� se selectează opţiunea Da, aplicaţia generează mesajul: 
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� cele două optiuni au următoarea semnificaţie: 

� prima opţiune permite actualizarea statului de plată prin preluarea tuturor 

modificărilor efectuate pe statul de personal după generarea iniţială a 

statului de plată 

� a doua opţiune generează un nou stat de plată; toate informaţiile completate 

pe versiunea anterioară a statului de plată fiind șterse;   

� se selectează opţiunea dorită și apoi se acţionează butonul “Confirmă”, 

� aplicaţia generează o nouă versiune a statului de plată și cu starea implicită “In 

lucru”: 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Versiune document: 1.0  Pag 163 of 215                                                                                                                 

 

 

 

 

UNIUNEA EUROPEANĂ 
Fondul Social European 

 

            

               
    
     GUVERNUL ROMÂNIEI 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 

 

                                 

 

 
                                   

                                    Instrumente Structurale 
                                     2007-2013 

4.2.1.7. Comanda Importă 

Comanda Importă permite importul angajaţilor dintr-un fișier de tip “.csv”, cu o 

structură prestabilită. 

Structura fișierului de import  (conţinut, tip, informaţie): 

Nume coloană Conţinut, Valoare Tip coloană, 

dimensiune, 

format, valori 

prestabilite 

CodAngajat Marca salariatului String, 128 

Nume Numele salariatului String, 256 

Prenume Prenumele 

salariatului 

String, 256 

CNP CNP-ul salariatului String 13 

DataAngajare Data angajarii 

salariatului în unitatea 

scolara 

Date  de tip 

zz.ll.aaaa 

DataPlecare Data plecarii 

salariatului din 

unitatea scolara 

Date zz.ll.aaaa 

Casa de asigurari de sanatate Casa de asigurari de 

sanatate. Se va 

înregistra codul 

String 2 
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judetului casei de 

asigurari de sanatate. 

în plus, pentru Casa 

asigurarilor de 

sanatate a  apararii se 

va folosi –“_A”, pentru 

Casa asigurarilor de 

sanatate a 

transporturilor = “_T”, 

pentru Casa 

asigurarilor de 

sanatate Bucuresti se 

va folosi –“_B”,  

IDNomCategorieAngajare Tip angajat ; poate 

avea următoarele 

valori 

1= Didactic 

2= Didactic - Auxiliar  

3= Nedidactic 

Number 

IDNomFuncţie Funcţia. Pentru 

înregistrarea id-ului 

de funcţie se va 

consulta anexa 

atasata. 

Number 

IDNomStudii Studiile salariatului; 

Poate avea 

String, 8 
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următoarele valori: 1-

S, 2-SSD, 3-M , 4-PL, 

5-G 

IDGradDidactic Gradul didactic. 

Pentru înregistrarea 

id-ului se va consulta 

anexa atasata. 

Number 

IDNomVechimeÎnvăţământ Vechime în 

învăţământ. Pentru 

înregistrarea id-ului 

se va consulta anexa 

atasata. 

Number 

NormaCalcul Norma pentru calcul;  

poate avea valori intre 

0 și 1, cu posibilitatea 

înregistrarii pana la 4 

zecimale 

Number 

NormaBaza Norma de baza; poate 

avea valori intre 0 și 1, 

cu posibilitatea 

înregistrarii pana la 4 

zecimale 

Number 

Norma plata cu ora Norma plata cu ora; 

poate avea valori intre 

0 și 1, cu posibilitatea 

Number 
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înregistrarii pana la 4 

zecimale 

SporStabilitatePr Procentul sporului de 

stabilitate 

Number 

IndemnizatieConducerePr Procentul 

indemnizatiei de 

conducere 

Number 

IndemnizatieInvatamentSpecialPr, Procentul 

Indemnizatiei de 

învăţământ special 

Number 

GradatieMeritPr, Procentul Gradatiei de 

Merit 

Number 

SporVechimeInMuncaPr, Procent Spor vechime Number 

Norma cumul Norma cumul; poate 

avea valori intre 0 și 1, 

cu posibilitatea 

înregistrarii pana la 4 

zecimale 

Number 

NormaDidacticaPO Norma didactica plata 

cu ora; poate avea 

următoarele valori: 56, 

64, 72, 80, 88, 92, 96, 

100. 

Se va completa doar 

pentru personalul 

didactic. 

Number 
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în munca 

IndemnizatieDirigentiePr Procent Spor 

Dirigentie 

Number 

IndemnizatieZoneIzolatePr, Procent indemnizatie 

zone izolate 

Number 

SporTitluDoctorPr, Procent spor titlu 

doctor 

Number 

SporConditiiPericuloasePr, Procent Spor Conditii 

Periculoase, 

Vatamatoare 

Number 

SporPredareSimultanaPr, Procent Spor Predare 

Simultana 

Number 

ControlFinanciarPreventivPr, Procent Spor CFP Number 

SporNoapte Spor de noapte. Se va 

înregistra o suma fixa 

pentru personalul 

didactic – auxiliar și 

neddidactic care nu va 

putea fi mai mare 

decat 25% din baza de 

calcul în funcţie de 

categoria de angajare 

selectata. 

Number 
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SporNevazatori Procent Spor 

nevazatori care poate 

fi maxim 15% 

Number 

SporModel Procent Spor model Number 

SporDepozitCarte Procent Spor depozit 

carte 

Number 

MajorareSalariu Se va înregistra o 

suma fixa care nu va 

putea fi mai mare 

decat 30% din salariul 

grila pentru didactic și 

didactic auxiliar și 30% 

din salariul grila * 

0,75* 1,15 pentru 

personalul nedidactic 

Number 

CompÎnvăţământSpecial Compensatii tranzitorii 

pentru învăţământ 

special. Se acorda 

doar personalului 

nedidactic 

Number 

CompZoneIzolate Compensatii zone 

isolate. Se acorda doar 

personalului didactic 

Number 

CompCFP Compensatii tranzitorii Number 
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pentru sporul de CFP 

(control financiar 

preventiv)Se acorda 

doar personalului 

auxiliar și nedidactic 

CompAudit Compensatii tranzitorii 

pentru sporul de 

auditSe acorda doar 

personalului auxiliar și 

nedidactic 

Number 

In funcţie de valorile date pentru combinatia Categorie de angajare, Vechime în 

învăţământ, Nivel studii, Funcţie, Grad didactic se va completa automat nivelul 

salariului grila.  

Toate câmpurile din fișierul de import cu exceptia câmpului Data de plecare, trebuie 

sa fie nenule, sa fie cel putin egale cu valoarea zero. 

Alte câmpuri care nu sunt mentionate în structura de import dar care la adaugare au 

valori implicite sunt: 

e) Tip asigurat: valoarea implicita este “Salariat”; 

f) Este pensionar: valoarea implicita este “Nu”; 

g) Tip contract: valoarea implicita este “N”; 

h) Ore norma zilnica contract: valoarea implicita este “8”; 

i) Mod de plata: valoarea implicita este “Numerar”; 

j) Conditii de munca: valoarea implicita este “Normale”; 
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k) Este funcţie de baza: valoarea implicita este “Da”. 

l) Este scutit de impozit: valoarea implicita este “Nu” 

La acţionarea butonului se deschide o fereastra de navigare pentru localizarea 

fișierului în sistem pentru import: 

 

Daca structura fișierului este corecta importul se va efectua cu succes, altfel aplicaţia 

va genera un mesaj de eroare cu toate neconcordantele înregistrate în fișierul de 

import: 
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4.2.1.8. Comanda Tipărire 

Comanda Tipărire permite generarea raportului Stat de personal selectat pentru 

tipărire: 
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Facilitatea poate fi utilizată atât pentru statele cu statusul neaprobat, pentru 

verificarea datelor inainte de transmitere, cât și a statelor cu status aprobat după 

preluarea aprobării. 

La acţionarea butonului Tipărire se deschide o fereastră de filtrare a datelor pentru 

tipărire: 
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Fereastra este structurată în mai multe zone: 

1. Creare filtre de selecţie a datelor pentru afișarea lor în tipărire 

2. Selecţie dimensiune font 

3. Setare semnături 

4. Zona de butoane de acţiune 
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1. Se pot crea filtre: 

- pe Angajaţi: se va bifa / debifa angajatul / angajaţii care sunt doriţi la tipărire 

pe statul de personal.  

NOTĂ! Nebifarea cel puţin a unui angajat va inactiva butonul de Tipărire: 

- pe Surse de finanţare: se va bifa / debifa sursa de finanţare  

- pe Categorii de personal: se va bifa / debifa categoria de personal pentru care 

se dorește tipărirea statului de personal. 

Pentru ca raportul să se genereze trebuie ca cel puţin o categorie de angajare să fie 

selectată, altfel aplicaţia va genera mesajul de eroare: 

 

Pentru tipărirea statului de personal nu se poate selecta decât o singură sursă de 

finanţare, sursa de finanţare bifată implicit este 65.02 - Buget local (Consiliul local) 

Informaţia de “Selectează tot” respectiv “Anulează selecţia” marchează selecţia sau 

deselecţia angajaţilor doriţi la tipărire. Implicit la deschiderea ferestrei câmpul 

“Selectează tot” este bifat marcand selectia tuturor angajaţilor. 

2. Fontul de tipărire al raportului se selectează din lista câmpului “Dimensiune 

text”: 
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3. Setarea semnăturilor se efectuează conform pașilor descriși în capitolul 3.7 – 

Setarea semnăturilor pe raporte: 

4. Se va crea filtrul dorit pentru tipărire și se va acţiona butonul “Tipărire”, se va 

deschide fereastra: 

 

NOTĂ: 

� pentru fiecare funcţie înregistrată în forma de alte încadrări, în raportul printat Stat 

de personal se afișează informaţiile separate de cele pentru funcţia de baza cu 
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toate informaţiile corespunzătoare; informaţiile se afișează la categoria de 

personal în care se încadrează funcţia înregistrată. De exemplu dacă un angajat din 

categoria didactic ocupă pe lângă funcţia de bază și o funcţie de cumul de la 

categoria de nedidactic atunci informaţiile pentru funcţia de cumul vor fi afișate pe 

statul de personal în categoria de nedidactic păstrându-se informaţiile de nume, 

prenume și funcţie ale salariatului. 

� Dacă salariatii au fost încadraţi într-una din categoriile de Surse de finanţare, 

statul de personal va genera informaţiile grupate și pe aceste surse de finanţare. 

� Dacă majorarea salarială va fi pusă pe altă sursă de finanţare decât cea a celorlalte 

drepturi salariale, atunci aceasta va fi afișată pe statul de personal la sursa de 

finanţare atribuită păstrându-se informaţiile de nume, prenume și funcţie ale 

salariatului 

� Aplicaţia pemite tipărirea datelor DOAR a salariatilor cu contractul de muncă 

suspendat. Pentru generarea acestor date se va bifa câmpul “Contract suspendat”: 

 

Pentru exportul datelor în excel se vor urma pașii din capitolul 3.8. 

Pentru salvarea raportului în format pdf se vor urma pașii din capitolul 3.9 
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4.2.1.9. Comanda Trimitere la server 

Comanda Trimitere la server permite trimiterea informaţiilor Stat de personal către 

aplicaţiile centrale pentru verificare și aprobare / respingere. 

Funcţionalitatea este asigurată numai în cazul în care în locaţie există comunicaţie de 

tip internet și s-a configurat conexiunea. 

Transmiterea este iniţializată printr-o autentificare automată în baza parolei și a 

codului unităţii de învăţământ. 

Dacă versiunea aplicaţiei este mai veche decât cea instalată pe server, la acţionarea 

butonului Trimitere la server, apare mesajul: 

 

Dacă nu există conexiune cu aplicaţiile centrale și totuși se acţionează butonul de 

Trimitere la server aplicaţia generează mesajul: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Versiune document: 1.0  Pag 178 of 215                                                                                                                 

 

 

 

 

UNIUNEA EUROPEANĂ 
Fondul Social European 

 

            

               
    
     GUVERNUL ROMÂNIEI 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 

 

                                 

 

 
                                   

                                    Instrumente Structurale 
                                     2007-2013 

 

Dacă se va selecta opţiunea Da, se va deschide o fereastră de selectare a spaţiului 

pentru salvarea fișierului StatPersonal.esf, asemănătoare comenzii Fișier pentru 

server, prezentată în capitolele următoare. 

Totodată dacă există salariati marcaţi cu roșu pentru care aplicaţia a sesizat 

probleme de calcul atunci nu se va putea trimite statul de personal către server: 

 

La acţionarea butonului de Trimitere la server, pentru utilizatorii care au conexiune 

reușită cu aplicaţiile centrale pentru verificare și aprobare / respingere se afișează 

mesajul: 
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Pentru finalizarea operaţiei de trimitere stat de personal se selectează opţiunea “Da”, 

automat aplicaţia generează mesajul: 

 

Starea statului de personal se transformă din “În lucru” în “Trimis”. După 

transmitere, utilizatorul va aștepta aprobarea sau respingerea statului de personal. 

 

 

4.2.1.10. Comanda Verificare Stare 

Comanda Verificare stare permite verificarea statusului Statului de personal selectat 

la nivelul aplicaţiilor centrale, printr-o conexiune on-line. 

Dacă nu există conexiune reușită, aplicaţia va afișa mesajul: 
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Dacă există conexiune reușită, la acţionarea butonului Verificare stare, aplicaţia 

generează următorul mesaj: 

 

La acţionarea butonului Verificare stare, starea unui stat de personal se poate 

modifica în: 

a) Aprobat: 

 

b) Respins: 
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NOTĂ! Un stat de personal respins nu mai poate fi trimis sau descărcat. Statul de 

personal trebuie să fie modificat conform corecţiilor și observaţiilor primite și apoi 

retrimis. 

 

 

4.1.2.11. Comanda Fișier pentru server 

Comanda Fișier pentru server permite descărcarea fișierului aferent statului de 

personal, care are o structură criptată,  pe staţia de lucru sau pe alt suport de stocare 

în vederea transmiterii online către ISJ pentru avizare. 

La acţionarea butonului Fișier pentru server, aplicaţia generează următorul mesaj: 

 

Pentru confirmare acţiune se va selecta opţiunea “Da”, aplicaţia va deschide fereastra 

următoare pentru selectarea spaţiului de salvare a fișierului: 
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NOTĂ! Numele fișierului trebuie păstrat așa cum este propus de aplicaţie. 

Ulterior acestei operaţiuni se va lansa browserul de internet care permite 

utilizatorului local să se conecteze la https://edusal.edu.ro  cu contul și parola lui și 

încărca fișierul rezultat pentru luna respectiva pentru avizare. 

Conectarea poate fi efectuată din orice locaţie care are conexiune la internet 

asigurată. 

 

 

 

4.1.2.12. Comanda Fișier de la server 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Versiune document: 1.0  Pag 183 of 215                                                                                                                 

 

 

 

 

UNIUNEA EUROPEANĂ 
Fondul Social European 

 

            

               
    
     GUVERNUL ROMÂNIEI 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 

 

                                 

 

 
                                   

                                    Instrumente Structurale 
                                     2007-2013 

Comanda Fișier de la server permite încărcarea fișierului de răspuns pentru statele 

de personal verificate în situaţia în care nu există conexiune reușita cu aplicaţiile 

centrale în locaţia de rulare a aplicaţiei. 

Acţionarea butonului Fișier de la server va genera deschiderea următoarei ferestre 

pentru selectarea fișierului de răspuns din spaţiul de stocare salvat: 

 

În prima etapă se va descărca fișierul printr-o conexiune de tip internet, urmată de 

transportul fișierului pe suport magnetic și încărcarea lui în aplicaţia locală. 

 

 

4.1.2.13. Comanda Export în Revisal 

Comanda Export în Revisal permite salvarea locală a fișierului XML pentru încărcare, 

verificare și validare în aplicaţia Revisal 
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La acţionarea butonului Export în Revisal, aplicaţia va deschide fereastra următoare 

pentru selectarea spaţiului de salvare a fișierului: 

 

� Se va păstra denumirea fișierului așa cum este propus de aplicaţie și se 

acţionează butonul “Save” pentru salvare. 

� Aplicaţia generează mesajul: 

 

� Ulterior, fișierul XML va fi încărcat în programul de verificare și validare 

furnizat de ITM (Revisal). 
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4.2.2. Submeniul Utilitare  

La accesarea submeniului Utilitare se va afișa următoarea fereastră: 

 

Meniul include butoane / optiuni de generare a diferitelor rapoarte, grupate pe zone 

de interes: 

� Stat de personal pe niveluri de învăţământ: raport care permite generarea 

statului de personal pe surse de finanţare și niveluri de învăţământ;  

La acţionarea butonului Stat de personal pe niveluri de învăţământ se deschide 

fereastra: 
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Fereastra este structurată în mai multe zone: 

1. Creare filtre de selecţie a datelor pentru afișarea lor în tipărire 

2. Selecţie dimensiune font 

3. Setare semnături 

4. Zona de butoane de acţiune 
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1. Se pot crea filtre: 

- pe Angajaţi: se va bifa / debifa angajatul / angajaţii care sunt doriţi la tipărire 

pe statul de personal.  

NOTĂ! Nebifarea cel puţin a unui angajat va inactiva butonul de Tipărire: 

- pe Surse de finanţare: se va bifa / debifa sursa de finanţare  

- pe Categorii de personal: se va bifa / debifa categoria de personal pentru care 

se dorește tipărirea statului de personal. 

Pentru ca raportul să se genereze trebuie ca cel puţin o categorie de angajare să fie 

selectată, altfel aplicaţia va genera mesajul de eroare: 

 

Pentru tipărirea statului de personal nu se poate selecta decât o singură sursă de 

finanţare, sursa de finanţare bifată implicit este 65.02 - Buget local (Consiliul local) 

Informaţia de “Selectează tot” respectiv “Anulează selecţia” marchează selectarea sau 

deselectarea angajaţilor doriţi la tipărire. Implicit la deschiderea ferestrei câmpul 

“Selectează tot” este bifat marcând selecţia tuturor angajaţilor. 

2. Fontul de tipărire al raportului se selectează din lista câmpului “Dimensiune 

text”: 
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3. Setarea semnăturilor se efectuează conform pașilor descriși în capitolul 3.7 – 

Setarea semnăturilor pe raporte: 

4. Se va crea filtrul dorit pentru tipărire și se va acţiona butonul “Tipărire”, se va 

deschide fereastra: 

 

Pentru salvarea datelor în fișiere excel se vor pasii din capitolul 3.8. 

Pentru salvarea raportului în fișier pdf se vor urma pașii din capitolul 3.9. 
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� Stat de funcţii: raport care permite generarea statului de personal atât pentru 

posturile ocupate cât și posturile vacante. Setările și modalitatea de generare 

sunt aceleași cu cele de la raportul Stat de personal. 

� Listă posturi vacante: se va genera un raport pe formatul statului de personal 

care va afișa doar informaţiile legate de posturile vacante. Setările și 

modalitatea de generare sunt aceleași cu cele de la raportul Stat de personal. 

� Modificare tranșă vechime în muncă: raportul va afișa salariatii care îsi 

schimbă tranșa de vechime pentru care trebuie modificat sporul de vechime, 

respectiv gradaţia în cazul personalulul nedidactic, în luna următoare împlinirii 

tranșei de vechime. 

Pașii de generare sunt: 

� Se acţionează butonul Modificare tranșă vechime în muncă și se deschide 

fereastra: 
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� Se crează filtru pe categoria de personal, implicit sunt bifate toate categoriile 

� Se setează persoanele care vor semna pe raport, nu sunt obligatorii de 

completat 

� Se acţionează butonul Tiparire 

� Se lansează raportul Modificare vechime în muncă: 
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Pentru exportul datelor în excel se vor urma pașii din capitolul 3.8. 

Pentru salvarea raportului în format pdf se vor urma pașii din capitolul 3.9 

 

� Modificare tranșă vechime în învăţământ: raportul va afișa salariatii care îsi 

schimbă tranșa de vechime în învăţământ  

Pașii de generare sunt: 

� Se acţionează butonul Modificare tranșă vechime în învăţământ și se deschide 

fereastra: 
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� Datele generate sunt doar pentru categoria didactic, aceasta fiind cea care 

poate avea această informaţie. 

� Se setează persoanele care vor semna pe raport, nu sunt obligatorii de 

completat. Pași de setare a semnăturilor sunt redaţi în capitolul 3.7. 

� Se acţionează butonul Tiparire 

� Se lansează raportul Modificare vechime în învăţământ: 
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Pentru exportul datelor în excel se vor urma pașii din capitolul 3.8. 

Pentru salvarea raportului în format pdf se vor urma pașii din capitolul 3.9. 

 

� Persoane în intretinere: raportul va afișa salariatii care au persoane în 

întreţinere, respectiv numele, prenumele, cnp-ul persoanelor în întreţinere și 

informaţia dacă intră sau nu în calculul deducerii personale. 

Pașii de generare sunt: 

� Se acţionează butonul Persoane în intretinere și se deschide fereastra: 
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� Se setează semnăturile conform instrucţiunilor din capitolul 3.7. 

� Se selectează dimensiunea fontului, 

� Se acţionează butonul Tipărire;  

� Se lansează raportul Persoane în întreţinere: 
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Pentru salvarea datelor în fișier excel se vor urma instrucţiunile din capitolul 3.8. 

Pentru salvarea raportului în format pdf se vor urma instrucţiunile din capitolul 3.9.  

� Adeverinţe salariat: opţiunea permite realizarea unor machete pentru diferite 

formulare / adeverinţe în format word de către utilizator. APlicaţia va pune la 

dispoziţie câteva exemple urmând ca orice format de formular să fie definit de 

către utilizator conform instrucţiunilor de mai jos.  

 

� Adeverinţă contribuţii sănătate: raportul generează un format de adeverinţă 

salariat pentru Casa de sănătate. La acţionarea butonului se deschide fereastra:  
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Pașii de generare sunt: 

� Se selectează persoana / persoanele pentru care se dorește generarea 

raportului. Implicit toţi salariatii sunt selectaţi. 

� Se setează persoanele care vor semna pe raport conform instrucţiunilor din 

capitolul 3.7. 

� Se selectează dimensiunea fontului de afișare a datelor pe raport 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Versiune document: 1.0  Pag 197 of 215                                                                                                                 

 

 

 

 

UNIUNEA EUROPEANĂ 
Fondul Social European 

 

            

               
    
     GUVERNUL ROMÂNIEI 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 

 

                                 

 

 
                                   

                                    Instrumente Structurale 
                                     2007-2013 

� Se completează contul plătitor la fondul de sănătate dacă acesta a fost 

solicitat: 

 

� Se acţionează butonul Tipărire;  

� Se lansează raportul Adeverinţă CM 
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NOTĂ! 

� Zona de concedii medicale va permite filtrarea tipurilor de concedii medicale 

ale căror zile să fie generate în raport: 

� Opţiunea “Zile lucratoare” va permite generarea în raport doar a zilelor lucrate 

din certificatele medicale înregistrate. Dacă nu se bifează acest câmp se 

generează zilele calendaristice. 
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Pentru salvarea raportului în format pdf se vor urma instrucţiunile din capitolul 3.9. 
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4.3. Meniul Setări generale 

La accesarea meniului Setări generale se va afișa următoarea fereastră: 

 

Meniul este structurat în mai multe submeniuri: 

1) Detalii generale școală – pentru informaţii de identificare a unităţii de 

învăţământ. 
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2) Parametri generali – pentru informaţii privind cotele contribuţiilor și alte 

elemente de calcul salarial modificabile prin legislaţie 

3) Nomenclator salariu grilă: nomenclatorul de salarii grilă pe funcţii si categorii 

de personal conform legislaţiei în vigoare 

 

 

 

4.3.1. Detalii generale școală 

Submeniul Detalii generale școală permite completarea / modificarea detaliilor 

generale de identificare pentru o unitate de învăţământ: 
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Se pot completa / modifica următoarele câmpuri: 

• Denumire școală: se va completa denumirea unităţii de învăţământ  

• Cod fiscal: se va completa codul fiscal al unităţii de învăţământ  

• Cod SIRUTA: se va completa codul SIRUTA al localităţii unităţii de învăţământ 

• Cod CAEN: se va completa codul CAEN al unităţii de învăţământ  

• Adresă domiciliu fiscal: se va completa adresa de domiciul fiscal a unităţii de 

învăţământ  
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• Adresa sediu social: se va completa adresa de domiciul social a unităţii de 

învăţământ  

• Tel: se va completa telefonul unităţii de învăţământ 

• Fax: se va completa faxul unităţii de învăţământ 

• Email: se va completa email unităţii de învăţământ  

• Nume: se va completa numele persoanei responsabile a unităţii de învăţământ  

• Prenume: se va completa prenumele persoanei responsabile a unităţii de 

învăţământ  

• Funcţie: se va completa funcţia persoanei responsabile a unităţii de învăţământ  

• Casa de asigurări de sănătate: se va completa casa de asigurării de sănătate 

aferentă judeţului unităţii de învăţământ  

• Banca: se va selecta banca contului care va aparea pe raportul Anexa 4 din 

declaraţia 112 

• Cont IBAN: se va opera contul iban care va aparea pe raportul Anexa 4 din 

declaraţia 112 

• Tarif de risc: se va completa tariful de risc al unitatii de învăţământ  

• Utilizator: se va modifica utilizatorul aplicaţiei desktop  

• Parola: pentru modificarea parolei se va acţiona butonul "Schimbare parolă". 

La acţionarea butonului se va deschide fereastra: 

 

Pentru modificarea parolei, se vor completa: 
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� Parola veche 

� Parola nouă 

� Resetaţi parola nouă. 

Pentru salvea noilor informaţii se va acţiona "Salvează". 

• Cod școală: se va modifica codul unitatii de învăţământ din aplicaţia desktop. 

Dacă se dorește  modificarea codului unităţii de învăţământ, se va realiza 

numai dacă statul de personal și statul de plată sunt închise, înainte de 

iniţializarea unei noi luni de lucru. Dacă luna a fost iniţializată și se doreste 

modificarea codului unităţii de învăţământ aplicaţia va genera următorul mesaj 

de eroare: 

 

• Număr maxim încadrări: se afișează numărul maxim de încadrări posibile ale 

unui angajat pe alte încadrări. Valoarea implicită este 3. 

Pentru salvarea oricărei modificări în această fereastră se va acţiona butonul 

Salvează. 

 

În acest submeniu pot fi accesate două funcţionalităţi: 

1. Trimitere backup la server:  

� Opţiune care permite salvarea bazei de date locale pe echipamentul de stocare 

al aplicaţiei centrale 
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� La acţionarea butonul  Trimitere backup la server, aplicaţia generează 

mesajul:                        

 

� Pentru confirmare se va selecta opţiunea Da: 

 

2. Descărcare bază de date de la server: 

� Opţiunea permite descărcarea locală a bazei de date salvată pe echipamentul 

de stocare din aplicaţia centrală. 
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4.3.2. Parametri generali 

 

În submeniul Parametri generali se pot vizualiza valorile procentuale ale 

contributiilor pentru angajaţi și angajator, cu care lucreaza aplicaţia: 

 

Valorile parametrilor generali nu sunt editabile. Setările pe parametrii generali fiind 

actualizate în aplicaţia centrală. 
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În aplicaţia locală sunt actualizate: 

• automat, atunci când există conexiune reușită cu aplicaţia centrală  

• manual: 

o prin acţionarea butonului Actualizează online, atunci când există 

conexiune reușită cu aplicaţia centrală,  

o sau prin acţionarea butonului Actualizează offline atunci când nu există 

conexiune reușită cu aplicaţia centrală prin încărcarea fișierului de 

modificări salvat local din aplicaţia centrală. 

Pașii pentru preluarea valorilor actualizate manual: 

1. Online, dacă există conexiune reușită cu aplicaţia centrală astfel: 

• Se acţionează butonul “Actualizează online” 

• Se generează un mesaj de confirmare efectuare operaţie: 

 

• Pentru confirmare se va selecta opţiunea “Da”, apare mesajul: 
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1. Offline, dacă există conexiune reușită cu aplicaţia centrală astfel, astfel:   

• Se acţionează butonul “Actualizează offline” 

• Se deschide o fereastră de navigare pentru selectarea fișierului 

“Nomenclator_ParametriGenerali.esf” descărcat din aplicaţia centrală: 

 

• Pentru confirmare se va actioana butonul “Open”, apare mesajul: 
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NOTĂ!  

Operaţia de actualizare se poate efectua o singură data pentru fiecare versiune a 

nomenclatorului, astfel dacă a mai fost încarcată versiunea curentă, aplicaţia va 

genera următorul mesaj: 

 

 

 

4.3.3. Nomenclator salariu grilă 

În submeniul Nomenclator salariu grilă se pot vizualiza valorile salariilor grila pe 

funcţiile categoriilor de personal valabile în perioada de lucru: 
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Submeniul afișează separat detaliile pentru salariul grilă aferent personalului didactic 

și pentru personalul non-didactic. 

Se pot crea filtre pentru vizualizarea informaţiilor pe salariul grilă pe o anumită 

combinaţie de funcţie: 
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Valorile nu sunt editabile. Setările pe nomenclator salariu grilă fiind actualizate în 

aplicaţia centrală. 

În aplicaţia locală sunt actualizate: 

• automat, atunci când există conexiune reușită cu aplicaţia centrală  

• manual: 

o prin acţionarea butonului Actualizează online, atunci când există 

conexiune reușită cu aplicaţia centrală,  
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o sau prin acţionarea butonului “Actualizează offline” atunci când nu 

există conexiune reușită cu aplicaţia centrală prin încărcarea fișierului 

de modificări salvat local din aplicaţia centrală. 

Pașii pentru preluarea valorilor actualizate manual: 

1. Online, dacă există conexiune reușită cu aplicaţia centrală astfel: 

• Se acţionează butonul “Actualizează online” 

• Se generează un mesaj de confirmare efectuare operaţie: 

 

• Pentru confirmare se va selecta opţiunea “Da”, apare mesajul: 

 

2. Offline, dacă există conexiune reușită cu aplicaţia centrală astfel, astfel:   

• Se acţionează butonul “Actualizează offline” 
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• Se deschide o fereastră de navigare pentru selectarea fișierului 

“Nomenclator_SalariuGrilaDidactic.esf” sau 

“Nomenclator_SalariuGrilaDidacticAuxiliar_Nedidactic.esf” descărcat 

din aplicaţia centrală: 

 

• Pentru confirmare se va actioana butonul “Open”, apare mesajul: 

 

NOTĂ! Operaţia de actualizare se poate efectua o singură data pentru fiecare versiune 

a nomenclatorului, astfel dacă a mai fost încarcată versiunea curentă, aplicaţia va 

genera următorul mesaj: 
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4.4. Meniu F1 - Ajutor 

 

Meniul oferă în fereastra deschisă o prezentare succintă a manualului aplicaţiei. 

Facilitatea se dorește a fi un  ghid rapid, pentru a facilita accesul rapid la informaţiile 

privind modalităţile de operare în aplicaţie. 

În acelasi scop, submeniurile și ferestrele importante au fost dotate cu funcţii de tip 

help accesate prin tastarea comenzii F1: 
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Pentru a se deschide meniul F1 – Ajutor, în zona corespunzătoare de descriere, 

înainte de acţiona tasta F1, se poziţionează mouse-ul într-un câmp din fereastra în 

care se lucrează pentru ca aplicaţia să recunoască zona de lucru și apoi se va acţion 

tasta F1. 

De exemplu: aplicaţia este deschisă în adăugare în submeniul de Persoană din statul 

de personal, se poziţionează mouse-ul în câmpul de Marcă și apoi se acţioneaza tasta 

F1. 

 


