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1. SCOP 

Acest document are ca scop descrierea aplicaţiei locale modul Managementul 

salarizării. 
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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 avans către ISJ 

2. Faza de verificare, aprobare și/sau respingere a statului de avans de 

către responsabilul l ISJ 

3. Faza de prelucrare locală, la nivelul unităţilor de învăţământ și 

transmitere pentru validare date salariale pentru un stat de plată lunar 

de către ISJ. 

4. Faza de verificare și aprobare sau respingere de către reprezentatul ISJ a 

datelor salariale pentru un stat de plată lunar transmis de unităţile de 

învăţământ. 

5. Faza de preluare informaţii privind situaţia centralizatoare de plată a 

salariilor de către unităţile de învăţământ în vederea efectuării plăţii 

efective a salariilor. 
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2.1. FAZA DE PRELUCRARE LOCALĂ A 

STATULUI DE AVANS 

 

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

statul de avans, local, prin autentificare cu user, parola și id unitate de 

învăţământ. 

După completarea datelor lunare de salarii – actualizare personal (angajări / 

plecări), actualizare încadrare, sporuri cu caracter permanent, se poate genera 

în aplicaţia locală statul de avans. Pe baza unui stat de personal aprobat se va 

genera statul de avans unde se vor opera zilele de concediu de odihnă ce 

urmează să fie efectuate și sumele ce urmează să fie plătite pentru luna curentă 

sau pentru lunile viitoare. 

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

către aplicaţia centrală. 

Transmiterea se face cu autentificarea user, parola, cod unitate școlara 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.  
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2.2. FAZA DE VERIFICARE, APROBARE / 

RESPINGERE A STATULUI DE AVANS 

 

Reprezentanţii ISJ cu responsabilităţi în verificarea și aprobarea statelor de 

personal,  plată și avans se vor conecta în aplicaţia centrală unde unităţile de 

învătământ și-au încarcat statele lunare de personal, plată și avans a salariilor. 

Conectarea se va face cu autentificare user și parolă. 

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

avans ale unităţilor de învăţământ arondate inspectoratului respectiv. 

Responsabilul ISJ după verificare va acorda statului de avans fie statusul 

aprobat, fie statusul respins cu observaţii pentru neconformităţile sesizate.  

 

 

2.3. FAZA DE PRELUCRARE LOCALA A 

STATULUI DE PLATĂ 

 

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

statul de plată în baza unui stat de personal aprobat, local, prin autentificare cu 

user, parola și id unitate de învăţământ. 
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Pe baza unui stat de personal se va genera un stat de plată unde se vor opera 

alte drepturi, pontaje, indemnizaţii de concedii medicale, reţineri, avansuri și se 

vor verifica valorile calculate de aplicaţie. 

După finalizarea acestor prelucrări, statul obţinut cu date corecte se transmite 

către aplicaţia centrală 

Transmiterea se face cu autentificarea user, parola, cod unitate școlara 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.  

 

2.4. FAZA DE VERIFICARE, APROBARE / 

RESPINGERE A STATULUI DE PLATĂ 

 

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, plată și avans a salariilor. 

Conectarea se va face cu autentificare user și parola. 

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

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

aprobat, fie statusul respins cu observaţii pentru neconformităţile sesizate.  

 

 

2.5. FAZA DE PRELUCARE DATE PENTRU 

PLATA EFECTIVĂ  A SALARIILOR 

 

La nivelul fiecărei unităţi de învăţământ, se vor prelucra situaţiile 

centralizatoare privind plata salariilor, situaţii care se vor depune la Trezorie 

pentru virarea sumelor de plată în contul unităţilor de învăţământ.  

Verificarea sumelor de plată de catre Trezorerie se va efectua pe baza codului 

de bare tipărit pe fiecare din situaţiile centralizatoare. 
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3. DESCRIEREA 

FUNCŢIONALITĂŢILOR 

GENERALE 

3.1. 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 salariaţilor folosind aceste filter se poate efectua doar în 

submeniurile: Stat de personal, Stat de plată, Stat de avans. 
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3.2. 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: 
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b) Setarea etichetelor și a 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 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 salariaţii înregitraţi în baza de date, astfel: 

- Se acţionează butonul , se deschide fereastra: 



 
 
 
 
 
 
 

 

 

Versiune document: 1.0  Pag 19 of 300                                                                                  

 

 

 

 

UNIUNEA EUROPEANĂ 
Fondul Social European 

 

            

               
    
     GUVERNUL ROMÂNIEI 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 

 

                                 

 

 
                                   

                                    Instrumente Structurale 
                                     2007-2013 

 

- 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. 

 

3.3. 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” 
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� Sunt afișate toate coloanele disponibile din raportul selectat. 

� Dacă nu se dorește exportul în excel a unei coloane aceasta se va debifa.  

� 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: 
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� Se va selecta calea de salvare a fișierului și se va acţiona butonul Save. 

 

3.4. SALVAREA ÎN FIȘIERE PDF A 

RAPORTELOR 

Aplicaţia locală permite salvarea în fișiere pdf a rapoartelor lansate pentru 

tipărire. 

Fluxul de lucru este următor: 

� 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 

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

 

Meniurile Actualizare, Setări generale și F1- Ajutor sunt prezentate în 

“Manual de utilizare a aplicaţiilor locale – Modul Gestiunea Personalului” 
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4.1. MODULUL MANAGEMENTUL 

SALARIZĂRII 

La accesarea meniului Managementul salarizării se deschide următoarea 

fereastră: 

 

Modulul Managamentul salarizării este împărţit în patru submeniuri: 

1. Stat de plată 

2. Stat de avans 
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3. Utilitare 

4. Setări 

 

 

4.1.1.  Submeniul Stat de Plată 

Statul de plată se va genera utilizând opţiunea din submeniul Stat de personal / 

Generare stat plată. 

NOTĂ! Înainte de generare, starea statului de plată implicită este “neiniţializat”:  

 

După generarea statului de plată , starea afișată este “În Lucru”. 

NOTĂ: 

� La generare stat de plată “In lucru” pontajul este completat automat cu 

valoarea zilelor lucrate din perioada de activitate (dintre data de angajare 

/ data de reactivare și data de suspendare / plecare). Zilele lucrate din 

perioada de activitate sunt diminuate cu zilele de concediu de odihnă 

preluate din statele de avans generate, inclusiv pentru funcţiile de la 

cumul. 
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� Pentru salariaţii activaţi / suspendaţi în cursul lunii, în Pontaje se vor 

insera zile de absenţe pentru zilele până la data reactivări sau după data 

de suspendare. 

� Sunt inserate în pontaj zilele de concediu de odihnă preluate din statele 

de avans generate și închise atât din luna curentă cât și din lunile 

anterioare. 

� Pe baza drepturilor cuvenite preluate din statul de personal și a 

pontajelor, se calculează elementele salariale ( venit brut, șomaj, pensie, 

sănătate, impozit, rest de plată ). 

� Este inserată în tabul de Valori realizate valoarea sumei de avans plătită 

prin statele de avans din lunile anterioare. 

� Sunt preluate de la luna anterioară reţinerile de după salariul net în 

forma de Reţineri şi deduceri. 

� Nu vor fi preluate în statul de plată persoanele care au fost inactivate în 

statul de personal al lunii anterioare. 

Submeniul Stat de plată este structurat în mai multe zone: 

- O zonă de căutare angajaţi, respectiv vizualizare comentariu editat pe 

server la nivelul statului de plată de către persoana responsabilă cu avizarea: 

 

- O zonă de afișare informaţii personal existente în aplicaţie: 
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- O zonă de opţiuni / butoane care permit diverse operaţiuni pe statul de 

plată; 

NOTĂ! Pentru utilizarea opţiunii de căutare angajaţi consultaţi instrucţiunile 

detaliate în submeniul 3.6 Căutare angajaţi în state  

În zona de afișare informaţii existente în aplicaţie se vizualizează următoarele 

date despre salariaţi: 

� Marcă: codul atribuit unui angajat în aplicaţie la adăugare, este un câmp 

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

� Nume: numele angajatului 

� Prenume: prenumele angajatului 

� CNP: codul numeric personal al angajatului 

� Dată angajare: data angajării în unitatea de învăţământ 

� Dată plecare: data plecării din unitatea de învăţământ: 

� Comentariu: afișează comentariul editat pe server la nivelul angajatului 

în statul de plată în aplicaţia centrală de către persoana care avizează 

statul de plată. La preluarea răspunsului privind starea statului de plată, 

automat se vor prelua și comentariile completate la avizare.  
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� Normă baza: 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 / optiuni: 

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

starea unui stat de plată poate fi: neiniţializat, În Lucru, Aprobat, 

Respins, Blocat 

b) Istoric versiuni: afișează atât informaţia legată de versiunea curentă 

de lucru, cât și câteva informaţii legate de versiunile anterioare ale 

statului de plată.  

c) Comenzi cu următoarele opţiuni: Detalii, Tipărire, Trimitere la server, 

Verificare stare, Fișier pentru server, Fișier de la server, Generare 

rectificativ, Închide rectificativ, Deschide rectificativ, Şterge 

rectificativ. 
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4.1.1.1. Istoric versiuni Stat de Plată 

În submeniul aferent statului de plată se regăsesc opţiunile Versiune curentă și 

Istoric versiune: 

���� Opţiunea de Versiune curentă informează utilizatorul asupra versiunii 

statului de plată aflat în vizualizare. 

���� Opţiunea de Istoric versiuni permite vizualizarea unor informaţii legate de 

versiunile generate ale statului de plată dintr-o lună de lucru. Pentru 

vizualizarea informaţiilor se acţionează butonul Istoric versiuni, se deschide 

fereastra: 

 

Informaţiile vizualizate în această fereastră fac referire la versiunile statului de 

plată și la angajaţii ale caror informaţii au necesitat comentarii. Se vizualizează 

informaţii legate:  

- Versiune: versiuni ale statului de plată generate în luna de lucru 
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- Stare: starea statului de plată pentru versiunea referită; 

- Dată creare: data de creare a versiunii statului de plată; 

- Dată trimitere: data de trimitere pentru avizare câtre server; 

- Tip trimitere: se afișează informaţia privind trimiterea fișierului stat de 

plată la aplicaţia centrală. Poate fi: 

o Online, atunci când există conexiune la server și transmiterea se 

efectuează direct din interfaţa aplicaţie locale, acţionând Trimitere 

la server, 

o Fișier, atunci când nu există conexiune la server și transmiterea 

se efectuează prin salvarea locală a fișierului stat de plată (Fișier 

pentru server) și încărcarea acestuia în aplicaţia centrală de pe o 

staţie de lucru unde există conexiune la internet. 

- Data raspuns: data de actualizare a starii statului de plata; 

- Tip raspuns: se afișează informaţia privind preluarea răspunsului pentru 

statul de plată din aplicaţia centrală. Poate fi: 

o Online, atunci când există conexiune la server și preluarea se 

efectuează direct din interfaţa aplicaţie locale, acţionând Verificare 

stare, 

o Fișier, atunci când nu există conexiune la server și preluarea 

fișierului de răspuns se efectuează prin încărcarea acestuia (Fișier 

de la server) după ce acesta a fost salvat local din aplicaţia 

centrală de pe o staţie de lucru unde există conexiune la internet. 
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- Comentarii: se preiau automat la verificarea stării statului de plată, 

atunci când există conexiune la server, sau din fișierul de răspuns la 

încărcarea acestuia, atunci când nu există conexiune la server 

- Marca: se va afișa marca angajatului din statul de plată asupra căruia au 

fost înregistrate comentarii în aplicaţia centrală de către persoana 

responsabilă cu aprobarea 

- Nume: se va afișa numele angajatului din statul de plată asupra căruia au 

fost înregistrate comentarii în aplicaţia centrală de către persoana 

responsabilă cu aprobarea 

- Prenume: se va afișa prenumele angajatului din statul de plată asupra 

căruia au fost înregistrate comentarii în aplicaţia centrală de către 

persoana responsabilă cu aprobarea 

- CNP: se va afișa CNP-ul angajatului din statul de plată asupra căruia au 

fost înregistrate comentarii în aplicaţia centrală de către persoana 

responsabilă cu aprobarea 

- Comentarii: se vor afiăa comentariile editate în aplicaţia centrală, de 

către persoana responsabilă cu aprobarea la nivelul angajatului cu datele 

de mai sus.  

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

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

a statului de plată incrementată automat în opţiunea Istoric versiuni. 

În momentul salvării modificărilor efectuate asupra câmpurilor, aplicaţia 

generează următorul mesaj: 
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Selectarea opţiunii “Da”, va conduce la invalidarea versiunii curente de lucru a 

statului de plată și incrementarea unei noi versiuni. 

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

unui stat de plată sunt: 

� Câmpurile care invalidează statul de personal prezentate în capitolele 

precedente; modificarea acestor câmpuri va invalida statul de plată, 

butonul de Generare stat de plată devenind activ, ceea ce va permite 

generarea unui nou stat de plată. 

� Câmpuri din fereastra de Date persoana din Stat de personal: Este 

pensionar, Tip contract, Dată de angajare (dacă salariatul a fost 

înregistrat la luna curentă), Dată de plecare, Dată de suspendare, Dată 

de reactivare, Număr persoane în întreţinere, Nivel de învăţământ, Este 

scutit de impozit, Calculează deducere; modificarea acestora va invalida 

doar statul de plată, butonul de Generare stat de plată devenind activ, 

ceea ce va permite generarea unui nou stat de plată. 

� Modificarea sporului de practică pedagogică și a majorării salariale, în 

sensul diminuării, din fereastra de Drepturi lunare din Stat de plată 

� Adăugare / Modificare de persoane în întreţinere; 
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� Câmpurile din formele de Alte drepturi, Pontaje, Reţineri 

� Modificarea câmpurilor pentru indemnizaţii concedii medicale, taxe 

salariaţi din forma de Valori realizate; 

� Adăugarea de Concedii medicale 

� Preluarea zilelor de concediu de odihnă din statele de avans plătite, 

respectiv sumele de avans platite după închiderea statului de avans. 

 

 

4.1.1.2. Comanda Detalii 

Comanda Detalii permite, pentru un stat de plată generat, vizualizarea și 

modificarea drepturilor salariale ale angajaţilor din luna de calcul.  

Pentru generarea unui stat de plată se vor utiliza instrucţiunile detaliate în 

capitolul 4.2.1.6. “Comandă Generare stat de plată” din “Manualul de utilizare a 

aplicaţiilor locale – Modulul Gestiunea personalului”. 

La generarea unui stat de plată pentru luna de lucru dintr-un stat de personal 

aprobat, se vor prelua datele angajaţilor activi la luna de lucru: 
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Pentru editarea informaţiilor legate de statul de plată pentru angajaţii din luna 

de lucru se va selecta un angajat, se va acţiona butonul Detalii, se va deschide 

fereastra Persoană: 
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NOTĂ! Dacă statul de plată selectat are una din stările Trimis, Respins, Aprobat, 

la acţionarea butonului de Detalii și salvarea datelor modificate, starea statului 

de plată se va modifica în “In lucru”. 

Fereastra “Persoană” din statul de plată conţine următoarele subferestre: 

a) Date persoană: cuprinde datele personale ale angajaţilor, informaţii 

prezentate în capitolele anterioare, sunt doar pentru vizualizare, se pot 

edita doar în statul de personal. 

b) Încadrare: cuprinde date ale angajaţilor referitoare la încadrarea pe 

funcţii și grile de salarizare, inclusiv cele legate de încadrările pe alte 
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funcţii, informaţii prezentate în capitolele anterioare. Pot fi editate doar 

câmpurile pe fond alb, cele pe fond gri nu pot fi edidate, modificarea lor 

putându-se efectua doar în statul de personal. 

c) Drepturi lunare: cuprinde date salariale ale angajaţilor, informaţii 

prezentate în capitolele anterioare. Pot fi editate doar câmpurile pe fond 

alb, cele pe fond gri nu pot fi edidate, modificarea lor putându-se efectua 

doar în statul de personal. 

Majorarea salarială nu poate fi modificata decăt în sensul diminuării 

faţă de valoarea acordată în statul de personal. Deasemenea dacă pe 

statul de personal nu a fost acordată majorare, nu se poate completa în 

statul de plată.  

NOTĂ! Orice modificare efectuată în capitolele din meniul stat de plată se vor 

reflecta doar în cadrul statului de plată curent 

d) Alte drepturi: cuprinde date salariale ale angajaţilor de natura premiilor, 

indemnizatiilor de examinare, corecţiilor și altor diferenţe ale venitului 

brut. De asemenea pot fi înregistrate sumele obţinute în alte unităţii de 

învăţământ pentru calculul corect al deducerii personale și care pot fi 

impozitate. 

e) Pontaje: cuprinde informaţii referitoare la timpi de lucru și repaus ale 

angajaţilor din luna de calcul, informaţii care vor fi prezentate în 

capitolele următoare. În această subfereastră se regăsește și submeniul 

de înregistrare certificate medicale din luna de lucru. 

f) Reţineri și deduceri: cuprinde date referitoare la reţinerile aplicate după 

salariul net, respectiv deducerile incluse în baza de calcul a impozitului, 

informaţii care vor fi prezentate în capitolele următoare.  
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g) Valori realizate: cuprinde vizualizarea informaţiilor legate de calculul 

valorilor realizate, respective restul de plata pentru angajatul selectat. 

 

 

4.1.1.2.1. Alte drepturi 

 

Submeniul Alte drepturi se prezintă astfel: 

 

Permite completarea următoarelor elemente: 

• Venit din alte salarii: reprezintă veniturile din salarii obţinute în alte 

unităţi de învăţământ la aceeași funcţie de bază. Aceste venituri vor intra 

în baza de calcul a deducerii personale și a plafonării deducerii de 

sindicat. 
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• Impozabil: este un câmp de tip checklist care atunci când se va bifa, se va 

activa câmpul Venit impozabil din alte salarii. Valoarea propusă automat 

în acest câmp este egală cu = Venit din alte salarii * (1- Procent Somaj – 

Procent Pensie – Procent Sanatate), valoare care poate fi modificată 

manual. Suma înregistrată în câmpul de Venit impozabil din alte salarii va 

intra în baza de calcul a impozitului și va fi impozitată. 

• Indemnizaţie examen: reprezintă sumele primite de personalul didactic 

și didactic – auxiliar sub formă de sumă fixă, acordate în timpul 

examenelor.  

• Observaţii: permite editarea notelor pentru diferenţele menţionate mai 

sus. 

• Sume corecţii: orice tip de adaosuri ale venitului atât pentru luna curenta 

cât și pentru lunile anterioare. Sumele pot fi înregistrate la nivelul unei 

surse de finanţare. 

• Diminuări brute: orice tip de diminuări salariale atăt pentru luna curentă 

cât și pentru lunile anterioare. Suma se va evidenţia explicit cu semnul 

minus “-” în fată. Sumele pot fi înregistrate la nivelul unei surse de 

finanţare. 

• Hotărâri judecătorești: sume brute rezultate în urma aplicării unor 

hotărâri judecătorești. Sumele pot fi înregistrate la nivelul unei surse de 

finanţare. 

• Permise de călătorie: avantajele salariale primite de angajaţii unităţilor 

cu profil transporturi feroviare. Sumele pot fi înregistrate la nivelul unei 

surse de finanţare. Sumele nu vor intra în venitul brut, dar vor fi luate în 

considerare la baza de calcul a taxelor de salariaţ și angajator.  
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• Concediu de odihnă neefectuat: se va înregistra valoarea concediului de 

odihnă neefectuat la încetarea contractului de muncă. Sumele pot fi 

înregistrate la nivelul unei surse de finanţare. 

Pentru adăugarea / modificarea / ştergerea unei sume de Sume corecţii, 

Diminuări brute, Hotărâri judecătoreşti, Concediu de odihnă neefectuat, 

Permise de călătorie se va apela comanda din zona de Comenzi: Adaugă, 

Modifică, Şterge. 

a) Comanda Adaugă: pentru adăugare se va parcurge unul din fluxurile: 

� Se acţionează butonul Adaugă 

� Se va deschide fereastra de Detalii alte drepturi: 

 

� Se va selecta din lista de Alte drepturi, tipul sumei: 
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� Se va selecta din lista sursa de finanţare: 

 

� Se va selecta din lista nivelul de învăţământ: 

 

� Se vor completa câmpurile: 

•••• Suma: se va înregistra suma de plată, este câmp obligatoriu de reţinut; 

•••• Comentariu: se va edita cu o observaţie asupra înregistrări efectuate.  

NOTĂ! Dacă suma adăugată va fi de tipul Hotărâri judecătoreşti, se vor mai 

completa 2 câmpuri noi: 
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•••• Perioada de raportare de la: se va completa cu data de început aferentă 

perioadei de raportare pentru care se acordă hotărârea judecătorească 

•••• Până la: se va completa cu data de sfârşit aferentă perioadei de raportare 

pentru care se acordă hotărârea judecătorească 

� Pentru salvarea datelor se va acţiona butonul Salvează. 

� După salvare se va reveni în forma Alte drepturi. 

b) Comanda Modifică: permite modificarea unei sume deja operate în forma 

de Detalii alte drepturi. 

Pentru modificare se urmează fluxul: 

� Se selectează înregistrarea care urmează să fie modificată; 

� Se acţionează butonul Modifică din zona de Comenzi;  

� Se va deschide fereastra de Editare: 
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� Se modifică informaţia dorită 

� Se acţionează butonul Salvează pentru salvarea datelor 

c) Comanda Sterge: permite ștergerea unei sume deja operate în forma de 

Detalii alte drepturi. 

Pentru ștergere se va parcurge următorul flux: 

� Se selectează înregistrarea care urmează să fie ştears 

� Se acţionează butonul Şterge din zona de Comenzi; 

� Aplicaţia generează mesajul de confirmare efectuare a operaţiei: 
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� Pentru confirmare operaţie, se selectează opţiunea Da. 

  

4.1.1.2.2. Pontaje 

Submeniul Pontaje se prezintă astfel:  

 

Fereastra este structurată în două zone: 

• O zonă pentru înregistrarea timpilor de lucru (zile și ore); 

• O zonă pentru înregistrarea detaliilor certificatelor concediilor medicale. 



 
 
 
 
 
 
 

 

 

Versiune document: 1.0  Pag 47 of 300                                                                                  

 

 

 

 

UNIUNEA EUROPEANĂ 
Fondul Social European 

 

            

               
    
     GUVERNUL ROMÂNIEI 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 

 

                                 

 

 
                                   

                                    Instrumente Structurale 
                                     2007-2013 

4.1.1.2.2.1. Timpi de lucru 

 

În zona dedicată timpilor de lucru se vizualizează / modifică următoarelor 

elemente: 

a) Zile lucrătoare în luna: câmpul este completat automat de aplicaţie cu 

numărul de zile lucratoare preluat la generarea statului de plată din 

forma de Managementul salarizării / Setări / Norme lucrătoare pe luni. 

b) Zile lucrate: 

o câmpul este completat automat cu numărul de zile lucrate de 

către salariat în perioada de activitate.  

o Valoarea calculată automat de aplicaţie la generarea statului de 

plată este egală cu Zilele lucrătoare din perioada de activitate 

(periaoda dintre data de angajare / data de reactivare și data de 

suspendare /  dată de plecare) – Zile de concediu de odihnă 

înregistrate în statele de avans.  

o La orice actualizare de stat de plată din stat de personal, valoarea 

zilelor lucrate se actualizează astfel: Zilele lucrătoare din perioada 

de activitate (perioada dintre data de angajare / data de reactivare 

și data de suspendare /  dată de plecare) – Zile de concediu de 

odihnă înregistrate în statele de avans – Zile concediu medical – 

Zile absenţe. 

o Orice operare de alte tipuri de zile va duce la diminuarea 

numărului de zile lucrate. 
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c) Zile concediu de odihnă: se completează cu numărul de zile concediu de 

odihnă efectuate. Valoarea implicită propusă de aplicaţie este egală cu 0. 

Automat la generare, aplicaţia preia zilele de concediu de odihnă din 

statele de avans închise. 

d) Zile concediu medical: se completează automat cu numărul de zile 

concediu medical înregistrate în forma de Concedii medicale. Valoarea 

implicită propusă de aplicaţie este egală cu 0. 

e) Zile absenţe: se completează cu numărul de zile absentate din cursul 

lunii. 

f) Zile CFP: se completează cu numărul de zile de concediu fără plată din 

cursul lunii. 

g) Zile învoiri: se completează cu numărul de zile învoite din cursul lunii. 

Valoarea unei zile de învoire este egală cu valoarea unei zile lucrate. 

h) Zile Concediu de odihnă pentru evenimente familiale deosebite: se 

completează cu numărul de zile de concediu de odihnă pentru 

evenimente familiale deosebite din cursul lunii. 

i) Ore lucrătoare:  

o se va completa automat cu numărul de ore lucrătoare ca fiind egal 

cu Zile lucrate * Norma aferentă tipului de contract (valoarea 

atribuită tipului de contract în Date persoană) 

o Orice operare de alte tipuri de zile va duce la diminuarea 

numărului de zile lucrate. 
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j) Ore concediu de odihnă: se completează automat cu numărul de ore 

concediu de odihnă efectuate calculate astfel: Zile concediu de odihnă * 

Norma aferentă tipului de contract (valoarea atribuită tipului de contract 

în Date persoană).  

k) Ore concediu medical: se completează automat cu numărul de ore 

concediu medical calculate astfel: Zile concediu medical * Norma 

aferentă tipului de contract (valoarea atribuită tipului de contract în Date 

persoană).  

l) Ore absenţe: se completează automat cu numărul de ore de absenţe 

calculate astfel: Zile absenţe * Norma aferentă tipului de contract. 

Valoarea poate fi modificată manual.  

m) Ore CFP: se completează automat cu numărul de ore de absenţe 

calculate astfel: Zile CFP * Norma aferentă tipului de contract.  

n) Ore învoiri: se completează automat cu numărul de ore de învoiri 

calculate astfel: Zile învoiri * Norma aferentă tipului de contract. 

Valoarea poate fi modificată manual.  

o) Ore Concediu de odihnă pentru evenimente familiale deosebite: se 

completează automat cu numărul de ore concediu de odihnă pentru 

evenimente familiale deosebite efectuate calculate astfel: Zile concediu 

de odihnă pentru evenimente familial deosebite * Norma aferentă tipului 

de contract.  

p) Ore noapte: se completează cu orele de noapte efectuate în luna de 

calcul pentru calculul sporului de noapte.  

NOTĂ!  
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� Suma tuturor tipurilor de pontaje (zile sau ore) nu poate fi mai mare 

decăt numărul de zile / ore  lucrătoare din luna de lucru, aplicaţia 

generează mesajul de eroare: 

 

� Atunci când perioada de activitate este mai mică decât luna 

calendaristică (există dată de plecare, dată de angajare în cursul lunii), 

suma tipurilor de timpi de lucru fără zilele lucrate nu poate fi mai mare 

decât numărul de zile lucrate din perioada de activitate, aplicaţia 

generează mesajul de eroare la încălcarea regulii: 

 

Daca în statul de plata au fost declarate funcţii la cumul atunci în forma de 

Pontaje se va insera o alta forma de subpontaj pe lângă cea de la Încadrarea 

principală: 
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Pontajul în această subfereastră se completează asemănător pontajului de la 

Încadrarea principală. 

 

4.1.1.2.2.2. Certificate concedii medicale 

 

Submeniul de Concedii medicale este structurat în două zone: 

1. O zonă de afișare informaţii de bază concedii medicale: 

 

2. O zonă de comenzi cu următoarele opţiuni: Adaugă, Modifică, Şterge: 



 
 
 
 
 
 
 

 

 

Versiune document: 1.0  Pag 52 of 300                                                                                  

 

 

 

 

UNIUNEA EUROPEANĂ 
Fondul Social European 

 

            

               
    
     GUVERNUL ROMÂNIEI 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 

 

                                 

 

 
                                   

                                    Instrumente Structurale 
                                     2007-2013 

 

1. În zona de afișare informaţii se vizualizează următoarele: 

���� Perioada: semnalată prin afișarea valorilor în dreptul câmpurilor “De la” 

– “La”; 

���� Cod indemnizaţie: codul de indemnizaţie de pe certificatul medical; 

���� % : procentul de plată aferent indemnizaţiei de concediu medical; 

���� Total zile: afișează total zile lucrătoare de plată pentru concediul 

medical; valoarea câmpului este dată de suma zilelor de concediu 

medical plătite din fond salarii și / sau zilele de concediu medical plătite 

din asigurări (FNUASS/ FAAMBP) 

���� Zile Fd salarii: afișează zilele lucrătoare de concediu medical plătite din 

fondul de salarii; valoarea completată nu poate fi mai mare decat 

valoarea setată în meniul Setări / Tipuri de concedii medicale. 

���� Zile FNUASS: afișează zilele lucrătoare de concediu medical plătite din 

asigurări (FNUASS); 

���� Zile FAAMBP: afișează zilele lucrătoare de concediu medical plătite din 

asigurări (FAAMBP); 
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���� Total sumă: afișează total de plată pentru concediul medical înregistrat; 

valoarea câmpului este data de suma plătită din fond salarii și / sau suma 

plătită din asigurări (FNUASS/ FAAMBP) 

���� Suma Fd salarii: afișează total de plată pentru concediul medical 

înregistrat din fond salarii 

���� Suma FNUASS: afișează total de plată pentru concediul medical 

înregistrat din FNUASS 

���� Suma FAAMBP: afișează total de plată pentru concediul medical 

înregistrat din FAAMBP 

 

2. Operaţiile care pot fi efectuate asupra certificatelor de concedii medicale 

utilizând opţiunile din zona de comenzi sunt: 

a) Comanda Adaugă: permite adăugarea unui nou certificat medical.  

Pentru adăugarea unui certificat medical se va parcurge următorul flux de 

lucru: 

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

următoarea fereastră: 
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Fereastra este structurată în mai multe secţiuni:  

1) Date generale 

2) Tip certificat 

3) Număr zile lucrătoare 

4) Calcul CM. 

1) În secţiunea de Date generale se completează următoarele câmpuri: 

� Număr: este un câmp obligatoriu de completat, se va completa cu 

numărul certificatului medical eliberat; 

� Serie: este un câmp obligatoriu de completat, se va completa cu 

seria certificatului medical eliberat; 
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� De la:  

o este un câmp obligatoriu de completat, de tip dată;  

o se va completa data de început a perioadei certificatului medical;  

o câmpul poate fi completat manual respectând formatul 

ZZ/LL/AAAA utilizând un click de mouse pe câmpurile ZZ, LL, 

AAAA sau automat prin utilizarea mecanismului droplist atașat 

câmpului; 

� Până la:  

o este un câmp obligatoriu de completat, de tip dată;  

o se va completa data de sfârșit a perioadei certificatului medical;  

o câmpul poate fi completat manual respectând formatul 

ZZ/LL/AAAA utilizând un click de mouse pe câmpurile ZZ, LL, 

AAAA sau automat prin utilizarea mecanismului droplist atașat 

câmpului; 

NOTĂ! 

Perioada certificatului medical înregistrat trebuie să se încadreze în perioada de 

activitate (ţinând cont de data de angajare / date de reactivare și data de 

suspendare / data de plecare).  

� Cod indemnizaţie: este un câmp de tip listă obligatoriu de 

completat; pentru completare se va deschide lista și se va selecta 

codul de indemnizaţie completat pe certificatul medical. 
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� Cod urgenţă: este un câmp de tip listă în care se selectează codul 

de urgentă completat pe certificatul medical; câmpul este inactiv 

și se activează numai la selectarea codului de indemnizaţie 06, 

când devine obligatoriu de completat. 

� Cod contagioasă: este un câmp de tip listă în care se selectează 

codul de contagioasă completat pe certificatul medical; câmpul 

este inactiv și se activează numai la selectarea codului de 

indemnizaţie 05, când devine obligatoriu de completat. 

� Data acordării: este în câmp de tip dată obligatoriu de complet; 

câmpul poate fi completat manual respectând formatul 

ZZ/LL/AAAA utilizând un click de mouse pe câmpurile ZZ, LL, 

AAAA sau automat prin utilizarea mecanismului droplist atașat 

câmpului; 

� Nr. aviz medic expert: este un câmp obligatoriu de completat 

pentru salvarea datelor completate pentru tipul de concediu 

medical 10 – Reducerea timpului de lucru cu 25%, este necesar la 

întocmirea declaraţiei 112; câmpul se va completa cu valoarea 

completată pe certificatul medical; 

� Loc prescriere CM: este un câmp de tip listă obligatoriu de 

completat; pentru înregistrare se va deschide lista și se va selecta 

locul de prescriere completat pe certificatul medical; 

� CNP copil: este un câmp în care se completează CNP-ul copilului 

pentru care s-a acordat certificatul de concediu medical cu codul 

de indemnizatie 09; câmpul este inactiv și se activează la 
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selectarea codului de indemnizaţie 09, când devine obligatoriu de 

completat. 

� Cod diagnostic: se va înregistra codul de diagnostic completat pe 

certificatul medical; nu este un câmp obligatoriu de completat; 

� Tip diacnostic: este un câmp de tip listă, nu este un câmp 

obligatoriu de completat, se va selecta din listă valoarea 

înregistrată pe certificatul medical;  

NOTĂ! Dacă certificatul medical de înregistrat în luna de lucru este în 

continuare se va înregistra ceertificatul iniţial pentru a putea salva datele de pe 

certificatul aflat în continuare. 

2) În secţiunea Tip certificat se vor completa informaţiile legate de 

continuitatea certificatului medical. Acesta poate fi iniţial sau în 

continuare. În funcţie de informaţia înregistrată pe certificatul medical se 

va bifa una din opţiunile:  

 

Dacă se va bifa opţiunea de Continuare obligatoriu trebuie să se completeze și 

datele certificatului înregistrat ca și initial. Din secţiunea Certificat initial se va 

selecta perioada certificatului medical initial din lista aferentă:  
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Automat se vor completa Seria și Numărul certificatului medical iniţial selectat 

în listă: 

 

3) În secţiunea Număr de zile lucrătoare se vor calcula automat și afișa 

numărul de zile lucrătoare de concediu medical în funcţie de setările pe 

tipul de concediu medical selectat (câte zile se plătesc din fond salarii), 

tipul de certificat medical (iniţial  /  continuare) și numărul de zile plătite 

din fond salarii plătite în certificatele iniţiale anterioare. În funcţie de 

codul de indemnizaţie selectat se va completa numărul de zile de 

concediu medical plătite conform legii 346 sau conform Ord. 158, plătite 

din fondul de salarii și respectiv din fondul de asigurări: 
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Numărul de zile  calculat automat poate fi modificat manual. Dacă după 

modificare se dorește revenirea la zilele calculate de aplicaţie se actionează 

Recalcul zile CM. 

4) În secţiunea Calcul CM  se vor evidenţia bazele de calcul a concediilor 

medicale precum și sumele de plată pentru concediile medicale: 

 

Pentru efectuarea calculelor se va acţiona butonul Calcul CM. Dacă nu se 

dorește efectuarea unui calcul pentru certificatul medical înregistrat nu se va 

acţiona butonul. 

Informaţiile pentru câmpurile Bază calcul CM și Zile bază calcul CM sunt 

preluate din forma de Istoric venituri pentru calcul concedii medicale, 

prezentat în capitolele anterioare. Calculele efectuate sunt implementate 

conform normelor legislative aplicabile concediilor medicale. 

Pentru salvarea informaţiilor completate se va acţiona butonul Salvează, 

aplicaţia revine în submeniul “Pontaje”: 
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NOTĂ! Dacă la cod de indemnizatie s-a selectat 02 / 03, la salvarea datelor 

aplicaţia va genera următorul mesaj de atenţionare: 

 

b) Comanda Modifică: permite modificarea detaliilor legate de un certificat 

medical înregistrat. 
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Pentru modificarea unui certificat medical se parcurge următorul flux de lucru: 

• Se selectează certificatul medical din lista afișată; 

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

fereastra Detalii concediu medical: 

 

 

•••• Se vor modifica câmpurile care trebuie să fie modificate 

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

aplicaţia revine în submeniul “Pontaje”. 

NOTĂ! Dacă se modifică valoarea zilelor lucrătoare plătite sau se modifica tipul 

de certificat (initial / continuare), automat aplicaţia va solicita recalcularea 

sumelor de plată: 
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c) Comanda Şterge: permite ștergerea unui certificat medical înregistrat 

Pentru ștergerea unui certificat medical se va parcurge următorul flux de lucru: 

• Se va selecta certificatul medical ce urmează a fi 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”. 
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4.1.1.2.3. Reţineri și Deduceri 

Submeniul de Reţineri și deduceri se prezintă astfel: 

 

Permite completarea următoarelor tipuri de reţineri și deduceri:  

a) Deducere sindicat: se va înregistra valoarea de sindicat plătită de angajat 

; suma se va deduce din baza de calcul a impozitului în limita a 1% din 

venitul brut. Suma înregistrată nu se reţine din salariul net, respectiv 

restul de plată al salariatului. 

NOTĂ! Pentru un salariat nu pot înregistrate simultan la aceeași luna de 

calcul și deducere de sindicat și reţinere sindicat. 
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b) Pensie alimentară: permite înregistrarea valorii pensiei alimentare 

virată de unitatea școlară în contul beneficiarului și reţinută din salariul 

net. 

NOTĂ! Cheltuielile cu mandatul poștal vor fi cumulate cu pensia alimentară și 

reţinute din salariul net. 

c) Pensie facultativă deductibilă: permite înregistrarea valorii deductibile 

din pensia facultativă la calculul impozitului în limita a 400 de euro / an,  

la cursul BNR din ultima zi a lunii de calcul ( diminuează venit bază de 

calcul impozit și restul de plată al salariaţului) 

d) CAR: permite înregistrarea reţinerilor de tip CAR 

e) Titluri executorii: permite înregistrarea tuturor tipurilor de reţineri ce se 

datorează angajatorului sau terţelor persoane și reţinute din salariul net. 

f) Debite: permite înregistrarea tuturor tipurilor de reţineri datorate de 

angajat angajatorului și nu terţelor persoane și retinute din salariul net. 

În acest câmp se pot înregistra sumele negative pentru regularizarea 

sumelor plătite în avans sau necuvenite. 

g) Diferenţe impozit pentru sindicat: se va insera automat diferentă 

rezultată din regularizarea la impozit din înregistrarea deducerii de 

sindicat la lunile anterioare. 

h) Rate bănci: permite înregistrarea reţinerilor de tip Rate bănci.  

i) Garanţie gestionari: permite înregistrarea valorii garanţiei de gestionar 

și reţinută din salariul net. 
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j) Regularizare impozit: permite înregistrarea manuală a unei regularizării 

de impozit din lunile anterioare. 

k) Sindicat: permite reţinerea contribuţiei de sindicat din salariul net în 

limita a 1% din venitul brut + venit din alte salarii în vederea deducerii la 

calculul impozitului 

NOTĂ! Pentru un salariat nu pot fi înregistrate simultan la aceeași lună de 

calcul, deducere de sindicat și reţinere sindicat. 

Retinerile, cu excepţia deducerii de sindicat, se vor prelua la luna următoare cu 

toate detaliile. 

Pe fiecare din reţinerile definite mai sus se pot efectua următoarele comenzi: 

Adaugă, Modifică, Şterge. 

a) Comanda Adaugă: pentru adăugare se va parcurge unul din fluxurile: 

1.) Pentru adăugarea unei reţineri alta decât deducerea de sindicat și reţinerea de 

sindicat se va parcurge următorul flux: 

� Se acţionează butonul Adaugă 

� Se va deschide fereastra de Detalii reţineri și deduceri: 
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� Se va selecta din lista de Reţineri și deduceri, reţinerea dorită: 

 

� Se vor completa câmpurile: 

•••• Suma: se va înregistra suma de reţinut, este câmp obligatoriu de reţinut; 

•••• Se va selecta din listă, beneficiarul acestei sume reţinute tastând 

denumirea acestuia; pe măsură ce se va completa numele se va afișa 

lista de beneficiari înregistraţi pentru tipul de reţinere selectat; nu este 

câmp obligatoriu de completat; 
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NOTĂ! 

� Informaţiile legate de beneficiari înregistrate aici vor fi preluate automat 

în ordinele de plată generate în Situaţia centralizatoare privind plata 

salariilor. 

� Dacă beneficiarul nu a mai fost operaţ în alte luni se va înregistra aici 

completând: Beneficiar (denumirea), Cont, Cod fiscal; la salvarea reţinerii 

se va salva și informaţia de beneficiar care va putea fi utilizată în alte luni 

sau la alţi angajaţi. 

 

•••• Dată document: se va înregistra data documentului întocmit pentru 

această reţinere; nu este câmp obligatoriu de completat; 

•••• Număr document: se va înregistra numărul documentului întocmit 

pentru această reţinere; nu este câmp obligatoriu de completat; 
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� Pentru salvarea datelor se va acţiona butonul Salvează. 

� După salvare se va reveni în forma Reţineri și deduceri. 

NOTĂ! Fiecare din sumele înregistrate pe reţineri se va afișa și în vizualizare în 

Reţineri și deduceri. Nu se va afișa însă suma de sindicat pentru lunile 

precedente operaţe la luna curentă: 
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2.) Pentru adăugarea unei deduceri de sindicat se va parcurce următorul flux: 

� Se acţionează butonul Adaugă 

� Se va deschide fereastra de Detalii reţineri și deduceri: 
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� Pentru câmpul de “Reţineri” se va selecta din listă Deducere sindicat: 

 

� Se vor completa câmpurile obligatorii: 

•••• Document justificativ: este un câmp de tip listă cu două valori, Ordin de 

plată și Chitanţă; în funcţie de documentul de plată al acestei sume se va 

selecta din listă valoarea corespunzătoare 
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În funcţie de valoarea selectată la câmpul “Document justificativ” se vor 

completa următoarele câmpuri obligatorii:  

1. Pentru Ordin de plată: 

 

 

2. Pentru Chitanţă: 
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• În câmpul de “Aferent lunii” se va înregistra luna / anul pentru care s-a 

plătit sindicat și se acordă deducere. Dacă deducerea este pentru o lună 

anterioară automat se vor afișa sumele înregistrate la luna respectivă 

(Venit brut, Bază calcul impozit, Impozit):  

 

În funcţie de valorile înregistrate la luna precedentă aplicaţia va calcula 

automat o regularizare la impozit. 
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� Pentru salvarea datelor se va acţiona butonul Salvează. 

� După salvare se va reveni în forma Reţineri și deduceri. 

NOTĂ! Nu se poate înregistra pentru o deducere de sindicat o chitanţă sau un 

ordin de plată decât o singură dată pentru o singură lună și pentru un singur 

salariat, altfel aplicaţia va genera următorul mesaj de eroare: 

 

3.) Pentru adăugarea unei reţineri de tip Sindicat  se va parcurge următorul flux: 

� Se acţionează butonul Adaugă 

� Se va deschide fereastra Detalii reţineri și deduceri: 
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� Implicit la câmpul Reţinere este propusă reţinerea de tip Sindicat. 

� Se vor completa datele pentru definirea cotizaţiei. Cotizaţia poate fi 

înregistrată sub formă de Sumă fixă sau Procent din: 

o salariul grilă, 

o salariul de bază 

o venit brut. 

Nu se pot efectua setări simultan pe ambele câmpuri, cotizaţia poate fi fie sumă 

fixă fie procent la una din valorile de mai sus. 

� Valoarea din câmpul Sumă fixă, respectiv valoarea din câmpul Sumă se 

poate completa cu maxim 1% din Venitul brut + Venit din alte salarii (din 

forma de Alte drepturi), altfel aplicaţia va genera mesaj de eroare: 
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NOTĂ! Atunci când cotizatia de sindicat se dorește a fi modicată într-o lună de 

calcul, nu se va modifica setarea efectuată pe zona de Cotizaţie ci se va bifa 

câmpul “Modifică suma de reţinut” care va genera activarea câmpului “Suma” în 

care se va tasta valoarea de sindicat care se dorește a fi reţinută la luna 

curentă. 

���� Beneficiar: se va înregistra numele beneficiarului,  

���� Cont: se va înregistra contul IBAN al beneficiarului tastat mai sus în care 

se va vira suma operaţă mai sus. Este câmp obligatoriu de completat 

dacă se completeaza numele beneficiarului. 

���� Cod fiscal: se va tasta codul fiscal al beneficiarului operaţ mai sus. Este 

câmp obligatoriu de completat dacă se completează numele 

beneficiarului. 

NOTĂ! 

� Informaţiile legate de beneficiari înregistrate aici vor fi preluate 

automat în ordinele de plată din Situaţia centralizatoare privind plata 

salariilor. 

� Daca beneficiarul este același la mai mulţi salariaţi, după salvarea 

acestuia la nivelul unui salariat, la următorul salariat, în luna curentă 
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sau în lunile următoare, doar se va tasta numele beneficiarul și se va 

deschide lista de beneficiari de unde se va selecta;  

� Informaţiile înregistrate la o lună se vor copia la luna următoare. 

 

 

���� Dată cerere: se va înregistra data cererii întocmită de membrul de 

sindicat pentru reţinerea cotizaţiei sindicale pe statul de plată. Este câmp 

obligatoriu de completat; 

���� Număr document: se va înregistra numărul cererii întocmită de membrul 

de sindicat pentru reţinerea cotizaţiei sindicale pe statul de plată. Este 

câmp obligatoriu de completat; 

���� Valabil de la: este un câmp de tip data, inactiv, a cărui valoare este setată 

automat de aplicaţie cu luna de calcul curentă; 
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���� Până la: este un câmp de timp dată. Se va completa cu ultima luna în 

care se va reţine cotizaţia de sindicat. Înregistrarile efectuate se vor 

prelua lună de lună în statul de plată până la luna completată în acest 

câmp. 

���� Banca: este un câmp de tip listă în care se vor afișa băncile operaţe în 

Nomenclator bănci. Se va deschide lista și se va selecta banca unde are 

cont beneficiarul acestei reţineri. 

 

 

� Pentru salvarea datelor se va acţiona butonul Salvează. 

NOTĂ! Dacă funcţia salariatului nu este de bază, atunci la salvarea înregistrării 

se va genera mesajul: 
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� După salvare se va reveni în forma Reţineri și deduceri. 

 

d) Comanda Modifică: permite modificarea unei reţineri operate. 

Pentru modificare se urmează fluxul: 

� Se selectează reţinerea de modificat; 

� Se acţionează butonul Modifică din zona de Comenzi;  

� Se va deschide fereastra de Editare: 
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� Se modifică informaţia dorită 

� Se acţionează butonul Salvează pentru salvarea datelor 

e) Comanda Sterge: permite ștergerea unei reţineri înregistrate. 

Pentru ștergere se va parcurge următorul flux: 

� Se selectează reţinerea de șters 

� Se acţionează butonul Şterge din zona de Comenzi; 

� Aplicaţia generează mesajul de confirmare efectuare a operaţiei: 
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� Pentru confirmare operaţie, se selectează opţiunea Da. 

4.1.1.2.4. Valori Realizate 

Submeniul Valori realizate se prezintă astfel: 
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� Submeniul prezintă căte o fereastră / subfereastră pentru fiecare funcţie 

ocupată de angajat (Încadrarea principală respectiv funcţiile din alte 

încadrâri), respctiv una de Total; 

� Pe fiecare din ferestre se vor prezenta valorile realizate în funcţie de 

pontajul înregistrat în submeniul de Pontaje pe fiecare element de calcul 

aferent funcţiei ocupate: 

 

� Pe forma de Total se vor însuma valorile realizate de pe fiecare 

Încadrare, mai putin pentru funcţiile de la cumul, pentru fiecare element 

de calcul evidenţiat pe taburile de funcţii în rubrică de realizat, iar în 
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rubrica de procente se va afișa valoarea procentelor de la Încadrarea 

principală; 

� Submeniul de Total este structurat în alte subferestre în care sunt 

vizualizate valorile realizate ale elementelor de calcul salarial 

înregistrate pe fiecare sursă de finanţare și nivel de învăţământ: 

 

� În forma de Total nu se pot edita valorile câmpurile, ele fiind rezultatul 

însumării elementelor de calcul salarial de la fiecare sursă de finanţare.  

� Câmpurile editabile marcate pe fond alb se regăsesc în subferestrele 

surselor de finanţare. 
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� O valoare de contribuţie modificată de către utilizator poate fi recalculată 

dacă se acţionează butonul “Recalculare”, altfel valorile modificate ale 

contribuţiilor vor fi propuse de sistem la orice modificare a brutului sau a 

concediilor medicale, fiind modificate doar valorile de rest de plată. 

� Pentru valoarea contribuţiilor se aplică următoarea regulă: suma afișată 

în fereastra de Total trebuie să fie egală cu totalul contribuţiiilor de pe 

toate sursele de finanţare, orice diferenţă rezultată este distribuită pe 

sursa de finanţare secundară.  

� Dacă după modificarea unei contribuţii se dorește efectuarea din nou a 

calculului automat de către sistem, este necesar acţionarea butonului 

“Recalculare”. 

� În câmpul de Drepturi cumul se va evidenţia totalul drepturilor de la 

funcţiile marcate la cumul, valorile realizate pe fiecare element de calcul 

salarial nu se vor însuma pe total valori realizate, ele vor fi incluse în 

Venitul brut doar prin valoarea de Drepturi cumul. 

� Valorile sporurilor calculate și afișate în acest submeniu sunt raportate 

la numărul de zile lucrate de salariat, spre deosebire de valorile 

sporurilor afișate în submeniul Drepturi lunare care se raportează la 

norma lunii. 

� Valorile indemnizaţiilor de concediu medical se vor actualiza automat cu 

valorile înregistrate în forma Detaliu certificate medical; 

� Câmpul de Diferenţe reprezintă totalul sumelor înregistrate în submeniul 

Alte drepturi: Sume corecţii + Diminuari brute + Hotărâri judecătorești 
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� Câmpul de Indemnizaţie examen va afișa valoarea înregistrată în Alte 

drepturi. 

� Indemnizaţia de examen este setată implicit pe sursa de finanţare “65.01 

- Buget de stat (MEN)”, astfel ca dacă drepturile salariale ale salariatului 

au fost setate pe alta sursă de finanţare decât cea a indemnizaţie de 

examen atunci la înregistrarea unei sume de indemnizaţie examen se va 

inresa automat o nouă fereastră de Sursă de finanţare cu valoarea 

indemnizaţiei și taxelor calculate 

� Informaţii legate de Deducerea personală: 

• În baza de calcul a deducerii personale se includ: Venit brut + Venit 

din alte salarii (din submeniul Alte drepturi). Nu se va include 

venitul brut obţinut la funcţia de cumul.  

• Conform Codului fiscal și Ordinul ministrului Finanţelor Publice 

nr. 1016/2005, deducerea lunară personală se acordă în funcţie de 

venitul lunar brut și de numărul de persoane aflate în întreţinere. 

Astfel, pentru persoanele care au un venit lunar brut de până la 

1.000 lei inclusiv, deducerea lunară personală este de 250 de lei 

pentru angajaţii care nu au persoane în întreţinere, mergând până 

la 650 de lei pentru angajaţii care au căte patru sau mai multe 

persoane în întreţinere. Pentru persoanele cu venituri brute 

lunare cuprinse între 1.001 lei și 3.000 lei, inclusiv, deducerile 

personale sunt descrescătoare faţă de exemplele menţionate și 

sunt stabilite prin ordin al ministrului finanţelor publice.  Pentru 

angajaţii care realizează venituri brute lunare din salarii de peste 

3.000 lei nu se acordă deducerea personală. 
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• Daca în tabul de Încadrare valoarea câmpului „Este funcţie de bază” 

este „NU”, atunci deducerea este „0” 

� În câmpul de Avans se vor înregistra automat toate sumele generate și 

plătite în statele de avans. 

� În câmpul de Alte deduceri se va afișa valoarea deducerii de sindicat plus 

pensie facultativă. 

� Total reţineri este egal cu: Pensie alimentară + Pensie facultativă + 

Debite + Garanţie gestionari + Titluri executorii +  Regularizare impozit + 

Diferenţe impozit din sindicat + Sindicat + CAR + Rate bănci 

 

4.1.1.3. Comanda Tipărire 

 

Comanda Tipărire permite generarea raportului stat de plată selectat pentru 

tipărire. 

Facilitatea poate fi utilizată atât pentru statele cu statusul neaprobat înainte de 

transmitere, cât și pentru statele cu status aprobat după preluarea aprobării. 

La acţionarea butonului de 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: 

- pe Angajaţi: se va bifa / debifa angajatul / angajaţii care sunt doriţi la 

tipărire în raportul Statul de plată.  

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 plată. 

Pentru ca raportul să se genereze, trebuie ca cel puţin o categorie de angajare 

să fie selectată, altfel aplicaţia va genera un mesaj de eroare: 

 

Pentru tipărirea statului de plată 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 marcând selecţia tuturor angajaţilor. 

2. Fontul de tipărire al raportului se selectează din lista câmpului 

“Dimensiune text”: 



 
 
 
 
 
 
 

 

 

Versiune document: 1.0  Pag 88 of 300                                                                                  

 

 

 

 

UNIUNEA EUROPEANĂ 
Fondul Social European 

 

            

               
    
     GUVERNUL ROMÂNIEI 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 

 

                                 

 

 
                                   

                                    Instrumente Structurale 
                                     2007-2013 

 

3. Setarea semnaturilor se efectueaza în zona de Semnaturi conform 

instrucţiunilor din capitolul 3.7. 

 

4. Se va crea filtrul dorit pentru tipărire și se va acţiona butonul 

“Tipărire”, se va deschide fereastra: 

 

Pentru salvarea fișierului în format pdf se vor urma instrucţiunile din capitolul 3.9. 
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NOTĂ! Atunci când se tipărește un stat de plată rectificativ, atunci în fereastra 

de “Alege persoanele pentru tipărire” va aparea câmpul “Stat diferenţe”: 

 

Nebifarea câmpului Stat diferenţe va duce la tipărirea statului de plată 

rectificativ cu toate datele salariaţilor, modificaţi și nemodificaţi: 
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Bifând câmpul “Stat diferenţe”, vor fi filtraţi salariaţii care au fost modificaţi 

pe statul de plată rectificativ, iar la tipărire se va genera un Stat de diferente 

pentru salariaţii modificaţi pe statul de plată rectificativ: 
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Pentru salvarea datelor în fișier excel se vor urma pașii din capitolul 3.8.  
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4.1.1.4. Comanda Trimitere la server 

 

Comanda Trimitere la server permite trimiterea informaţiilor Stat de plată, 

iniţial și rectificativ, către aplicaţia centrală pentru verificare și aprobare / 

respingere. 

Funcţionalitatea este asigurată numai în cazul în care pe staţia de lucru există 

comunicaţie de tip internet și mesajul din meniul Actualizare din câmpul 

Conexiune este Reușită. 

Transmiterea este iniţializată printr-o autentificare automată în baza parolei și 

codului unităţii de învăţământ. 

Dacă nu există conexiune reușită și totuși se acţionează butonul Trimitere la 

server aplicaţia generează mesajul: 

 

Dacă se va selecta opţiunea Da, se va deschide o fereastră de selectare a 

spaţiului pentru salvarea fișierului StatPlata.esf, asemănătoare comenzii Fișier 

pentru server, prezentată în capitolele următoare. 

Dacă la trimitere stat de plată, nu au fost actualizate taxele de angajator 

aplicaţia va genera următorul mesaj: 
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Dacă se va selecta opţiunea Da, automat se va deschide fereastra de 

Recapitulaţie taxe, pentru calcul, verificare și salvare. 

Totodată daca există salariaţi marcaţi cu roșu pentru care aplicaţia a sesizat 

probleme de calcul atunci nu se va putea trimite statul de plată către aplicaţia 

centrală: 

 

Sau  
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La acţionarea butonului Trimitere la server, pentru utilizatorii care au conexiune 

reușită, dedicat pentru verificare și aprobare / respingere și taxele de angajator 

au fost calculate și salvate, aplicaţia generează următorul mesaj de confirmare: 

 

NOTĂ! Dacă la luna curentă există salariaţi care au sindicat înregistrat, dar nu 

sunt la funcţia de bază, aplicaţia va genera mesajul: 

 

La selectarea opţiunii “Da”, statul de plată este trimis către aplicaţia centrală, 

mesajul de confirmare fiind următorul: 
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După transmitere starea statului de plată se transformă din în lucru în Trimis. 

După transmitere, utilizatorul va aștepta validarea sau respingerea statului de 

plată.   

 

4.1.1.5. Comanda Verificare Stare 

Comanda Verificare stare permite verificarea statusului Statului de plată 

selectat, iniţial sasu rectificativ, de la nivelul aplicaţiei centrale atunci când în 

aplicaţia locală există conexiune reușită. 

Dacă nu există conexiune online aplicaţia va afișa mesajul: 

 

La acţionarea butonului de Verificare stare, statusul unui stat de plată se poate 

modifica în: 

a) Respins: 
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b) Aprobat: 

 

 

 

4.1.1.6. Comanda Fișier pentru server 

Comanda Fișier pentru server permite salvarea locală a fișierului StatPlata.esf 

aferent statului de plată, iniţial sau rectificativ, care are o structură criptată,  pe 

staţia de lucru sau pe alt suport de stocare în vederea încărcării în aplicaţia 

centrală de pe o staţie de lucru care are conexiune la internet, pentru avizare 

(aprobare sau respingere) de către ISJ  

Totodată dacă există salariaţi marcaţi cu roșu pentru care aplicaţia a sesizat 

probleme de calcul atunci nu se va putea trimite statul de plată către aplicaţia 

centrală:
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La acţionarea butonului Fișier pentru server se va genera 

mesajul:

 

După selectarea opţiunii Da, dacă la luna curentă există salariaţi care au 

sindicat înregistrat, dar nu sunt la funcţia de baza, aplicaţia va genera 

mesajul:

 

Pentru salvarea fișierului se va deschide fereastra: 
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NOTĂ!Numele fișierului trebuie păstrat așa cum este propus de sistem. 

Ulterior acestei operaţiuni se va lansa browserul de internet care permite 

utilizatorului local să se conecteze la https://edupay.ro  cu contul și parola lui și 

încărca fișierul rezultat pentru luna respectiva. 

Conectarea poate fi efectuată din orice locaţie care are conexiune la internet 

asigurată. 
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4.1.1.7. Comanda Fișier de la server 

Comanda Fișier de la server permite încărcarea fișierului de răspuns pentru 

statele de plată, iniţiale sasu rectificative, salvat local din aplicaţia centrală pe o 

staţie de lucru unde există conexiune la internet 

La acţionarea butonului Fișier pentru server se deschide o fereastră de navigare 

pentru selectarea fișierului de răspuns: 

 

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. 
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4.1.1.8. Comanda Generare Rectificativ 

 

Comanda Generare rectificativ permite generarea statelor rectificative pentru 

lunile de lucru închise și plătite, anterioare faţă de luna de lucru curentă. Numai 

în condiţiile de lună închisă se poate genera un stat de plată rectificativ.  

 

NOTĂ! Nu se generează stat de plată rectificativ pentru o luna care nu a fost plătită, 

sumele de pe cele două state, (iniţial și rectificativ) nu se cumulează, diferentele 

generate sunt tratate separat. 

 

Fluxul de generare stat rectificativ este următorul: 

� Din zona de lună de lucru se vor selecta luna și anul de generare a 

statului rectificativ: 

 

� Se acţionează butonul Generare rectificativ din lista de opţiuni, se 

deschide fereastra: 
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� În această fereastră, pentru generarea unui stat rectificativ se vor selecta 

luna și anul în care se plătesc diferenţele, urmate de acţionarea 

butonului Generare stat rectificativ. (De exemplu: se crează stat de plată 

rectificativ la luna ianuarie, iar luna de lucru curentă este luna iulie. 

Diferenţele se vor plăti și recupera la luna iulie) 

 

NOTĂ! Luna în care se vor plăti și recupera diferenţele generate în stat de plată 

rectificativ nu poate fi mai mică sau mai mare decât luna de lucru curentă, 

aplicaţia va genera următorul mesaj de eroare: 

 

 

sau 
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� Aplicaţia generează mesajul de confirmare efectuare operaţie:  

: 

� Pentru confirmare generare stat rectificativ se selecteaza opţiunea “Da”: 

 

Aplicaţia inserează în lista de state informaţia aferentă statului de plată 

rectificativ: 
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Statul de personal din luna de generare stat de plată rectificativ rămâne în 

starea închis.  

Nu se poate genera un stat de plată rectificativ dacă nu au fost generate și 

închise situaţiile centralizatoarele pentru statul de plată anterior, (iniţial sau 

rectificativ), aplicaţia generează următorul mesaj de eroare: 

 

NOTĂ! 

Fiind luni de lucru diferite, se pot lucra în paralel statul de plată al lunii curente 

și statul de plată rectificativ. 
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4.1.1.9. Comanda Închide Rectificativ 

 

Comanda Închide rectificativ permite închiderea statului rectificativ curent. 

Opţiunea este activă doar dacă statul de plată rectificativ curent este aprobat. 

Fluxul de închidere stat de plată rectificativ este următoarul: 

� Se acţionează butonul Închide rectificativ din lista de opţiuni, aplicaţia 

generează mesajul: 

 

� Pentru confirmare se va selecta opţiunea Da, aplicaţia generează 

mesajul: 

 

Starea statului de plata rectificativ trece din Aprobat în Închis, și nu mai pot fi 

efectuate modificări. 
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4.1.1.10. Comanda Deschide Rectificativ 

 

Comanda Deschide rectificativ permite deschiderea statului de plată rectificativ 

curent pentru care nu a fost generată situatia centralizatoare privind plata 

salariilor. Opţiunea este activa doar daca statul de plata rectificativ curent a fost 

inchis. 

Fluxul de deschidere stat de plată rectificativ este următoarul: 

� Se acţionează butonul Deschide rectificativ din lista de optiuni. 

� La acţionarea butonului Deschide rectificativ aplicaţia generează 

mesajul: 

 

Dupa deschidere, starea statului de plată rectificativ trece din Închis în Aprobat. 

Dacă a fost generată situaţia centralizatoare privind plata salariilor, nu poate fi 

redeschis statul de plata rectificativ, aplicaţia generează următorul mesaj de 

eroare: 
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Pentru redeschidere, se deschid situaţiile centralizatoare dacă au fost închise și 

se șterg. 

 

4.1.1.11. Comanda Şterge Rectificativ 

 

Comanda Şterge rectificativ permite ștergerea statului de plată rectificativ 

curent care nu a fost închis. Opţiunea este activă doar dacă statul de plată 

rectificativ curent nu a fost închis. 

Fluxul de stergere stat de plată rectificativ este următorul: 

� Se acţioneaza butonul Sterge rectificativ din lista de optiuni, aplicaţia 

generează mesajul: 

 

� Pentru confirmare operaţie se va selecta opţiunea Da, 

� Aplicaţia generează mesajul: 
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4.1.1.12. Comanda Adaugă persoană 

 

Comanda Adaugă persoană permite adăugarea unei noi persoane în statul de 

plată rectificativ curent care nu a fost închis. Opţiunea este activă doar dacă 

statul de plată rectificativ curent nu a fost închis. 

Persoana nouă va apărea doar pe statul de plată rectificativ unde se efectuează 

adăugarea, fără a fi preluată în statele următoare. Nu va aparea și nu va 

influenţa datele statelor de personal și plată iniţial din luna statului rectificativ. 

La acţionarea butonului Adaugă persoană se va deschide fereastra Persoană: 
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Se vor completa datele respectând instrucţiunile din capitolul “4.2.1.2.1. 

Adăugare angajat nou” din Manualul de utilizare a aplicaţiilor locale – Modul 

Gestiunea personalului. 
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4.1.2. Submeniul Stat de Avans 

La accesarea meniului Stat de avans se deschide următoarea fereastra: 

 

NOTĂ! Inainte de generare, starea statului de avans implicită este “neiniţializat”:  
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Dupa generarea statului de avans, starea afisata este “In Lucru”. 

Meniul Stat de avans este structurat în mai multe zone: 

- O zonă de cautare angajaţi, respectiv vizualizare comentariu editat pe 

server la nivelul statului de avans de catre persoana responsabila cu avizarea: 

 

- O zona de afișare informaţii personal selectati pe statul de avans: 

 

- O zona de optiuni, butoane care permit diverse operaţiuni pe statul de 

avans; 

NOTĂ! Pentru utilizarea optiunii de cautare angajaţi consultati instructiunile 

detaliate în submeniul 3.1., prezentat în capitolele anterioare. 

In zona de afișare informaţii se vizualizează următoarele date despre salariaţi: 

- Marca: codul atribuit unui angajat în aplicaţie la adaugare, este un câmp 

de tip numeric iar valoarea atribuita este unica pentru fiecare angajat; 

- Nume: numele angajatului 

- Prenume: prenumele angajatului 

- CNP: codul numeric personal al angajatului 
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- Zile CO: se vor afisa zilele de concediu de odihna înregistrate în statul de 

avans 

- Total avans: se va afisa totalul sumei de avans platita în statul de avans 

vizualizat 

- Comentariu: contine comentariul editat pe server la nivelul angajatului în 

statul de avans de pe server de catre persoana care avizeaza statul. La 

preluarea raspunsului privind starea statului de avans, automat se vor insera și 

comentariile completate la avizare.  

In zona de optiuni se regasesc următoarele informaţii / optiuni: 

d) Stare stat de avans: se va afisa starea curenta a statului de avans; 

starea unui stat de avans poate fi: neinitializat, în Lucru, Aprobat, 

Respins.  

e) Istoric versiuni: afiseaza atat informaţia legata de versiunea curenta 

de lucru, cat și cateva informaţii legate de versiunile anterioare ale 

statului de avans.  

f) Comenzi cu următoarele opţiuni: Generare, Adaugă, Modifică, Sterge, 

Tipărire, Sterge avans, Trimitere la server, Verificare stare, Fișier 

pentru server, Fișier de la server, Inchide. 
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4.1.2.1. Istoric versiuni Stat de Avans 

În submeniul aferent statului de avans se regăsesc opţiunile Versiune curentă 

și Istoric versiune: 

���� Opţiunea de Versiune curentă informează utilizatorul asupra versiunii 

statului de avans aflat în vizualizare. 

���� Opţiunea de Istoric versiuni permite vizualizarea unor informaţii legate de 

versiunile generate ale statului de avans dintr-o lună de lucru. Pentru 

vizualizarea informaţiilor se acţionează butonul Istoric versiuni, se deschide 

fereastra: 

 

Informaţiile vizualizate în această fereastră fac referire la versiunile statului de 

avans și la angajaţii ale căror informaţii au necesitat comentarii. Se vizualizează 

informaţii legate:  
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- Versiune: versiuni ale statului de avans generate în luna de lucru 

- Stare: starea statului de avans pentru versiunea referită; 

- Dată creare: data de creare a versiunii statului de avans; 

- Dată trimitere: data de trimitere pentru avizare către aplicaţia centrală; 

- Tip trimitere: se afișează informaţia privind trimiterea fișierului stat de 

avans la aplicaţia centrală. Poate fi: 

o Online, atunci când există conexiune la server și transmiterea se 

efectuează direct din interfaţa aplicaţie locale, acţionând Trimitere 

la server, 

o Fișier, atunci când nu există conexiune reușită cu aplicaţia 

centrală și transmiterea se efectuează prin salvarea locală a 

fișierului stat de avans (Fișier pentru server) și încărcarea acestuia 

în aplicaţia centrală de pe o staţie de lucru unde există conexiune 

la internet. 

- Dată raspuns: data de actualizare a stării statului de avans; 

- Tip răspuns: se afișează informaţia privind preluarea răspunsului pentru 

statul de avans din aplicaţia centrală. Poate fi: 

o Online, atunci când există conexiune la server și preluarea se 

efectuează direct din interfaţa aplicaţie locale, acţionând Verificare 

stare, 

o Fișier, atunci când nu există conexiune reușită cu aplicaţia 

centrală și preluarea fișierului de răspuns se efectuează prin 
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încărcarea acestuia (Fișier de la server) după ce acesta a fost 

salvat local din aplicaţia centrală de pe o staţie de lucru unde 

există conexiune la internet. 

- Comentarii: se preiau automat la verificarea stării statului de avans, 

atunci când există conexiune la server, sau din fișierul de răspuns la 

încărcarea acestuia, atunci când nu există conexiune la server 

- Marca: se va afișa marca angajatului din statul de avans asupra căruia au 

fost înregistrate comentarii în aplicaţia centrală de către persoana 

responsabilă cu aprobarea 

- Nume: se va afișa numele angajatului din statul de avans asupra căruia 

au fost înregistrate comentarii în aplicaţia centrală de către persoana 

responsabilă cu aprobarea 

- Prenume: se va afișa prenumele angajatului din statul de avans asupra 

căruia au fost înregistrate comentarii în aplicaţia centrală de către 

persoana responsabilă cu aprobarea 

- CNP: se va afișa CNP-ul angajatului din statul de avans asupra căruia au 

fost înregistrate comentarii în aplicaţia centrală de către persoana 

responsabilă cu aprobarea 

- Comentarii: se vor afișa comentariile editate în aplicaţia centrală, de 

către persoana responsabilă cu aprobarea la nivelul angajatului cu datele 

de mai sus.  

NOTĂ! Modificarile efectuate într-un stat de avans care are una din stările: 

Trimis, Respins sau Aprobat generează o nouă versiune a statului de avans 

incrementată automat în opţiunea Istoric versiuni. 
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În momentul salvării modificărilor efectuate asupra câmpurilor, aplicaţia 

generează următorul mesaj: 

 

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

statului de avans și incrementarea unei noi versiuni. 

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

unui stat de avans sunt: 

� Ştergerea unui angajat de pe statul de avans; 

� Modificarea zilelor sau a sumei de avans; 

� Completarea datei de plecare pentru un angajat selectat pe statul de 

avans care va însemna ștergerea automată de pe statul de avans; 

� Modificarea sursei de finanţare pentru unul din salariaţii selectati în 

statul de avans; 

� Invalidarea statului de personal pe baza căruia a fost creat statul de 

avans. 
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4.1.2.2. Comanda Generare avans 

Comanda Generare avans permite generarea unui stat de avans, în baza unui  

stat de personal aprobat, pentru luna de lucru curentă sau luna  / lunile 

următoare. 

Dacă statul de personal este în Lucru, Trimis sau Respins, butonul de Generare 

avans este inactiv, butonul devine activ numai în situaţia în care statul de 

personal este în starea Aprobat.    

Dacă statul de personal se invalidează, nu mai este în starea aprobat, statul de 

avans se blochează și nu mai pot fi efectuate modificări până când statul de 

personal nu se aprobă: 

 

 

Deasemenea un stat de avans poate fi generat doar dacă statele de avans 

anterioare au fost închise și generate și închise situaţiile centralizatoare privind 

plata salariilor pentru statele de avans anterioare. Dacă aceste condiţii nu sunt 

îndeplinite, la acţionarea butonului de Generare avans aplicaţia generează 

următorul mesaj de eroare: 
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La acţionarea butonului Generare avans, se deschide fereastra: 

 

Pentru generarea unui stat de avans trebuie completată data de creare în 

functie de care se vor incrementa lunile de concediu de odihnă în statul de 

avans (de exemplu: data de creare 1.7.2013: prima lună în care se vor putea 

înregistra zile de concediu de odihnă pentru avans va fi luna iulie). Aplicaţia 

propune implicit data curentă de pe staţia de lucru. Data de creare trebuie să fie 

în luna curentă de lucru sau cel putin în luna următoare lunii de lucru, altfel 

aplicaţia va genera un mesaj de eroare: 
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Pentru generarea statului de avans se acţionează butonul Generare stat avans, 

acţiune care va fi precedată de generarea următorului mesaj: 

 

Pentru finalizarea operaţiunii se execută click pe opţiunea Ok. 

Aplicaţia inserează în lista de state informaţia aferentă statului de avans: 

 

Daca statul de avans a fost generat în aceeași lună de lucru cu statul de plată, 

acesta din urmă se blochează, și până la închiderea statului de avans nu se mai 

pot efectua modificări în statul de plată : 
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4.1.2.3. Comanda Şterge avans 

 

Comanda Şterge avans permite ștergerea unui stat de avans care nu a fost 

închis, opţiunea fiind activă doar dacă statul de avans nu a fost închis. 

Pentru ștergere stat de avans se va acţiona butonul Şterge avans, aplicaţia 

generează mesajul: 

 

Pentru confirmare se va selecta opţiunea “Da”. 
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4.1.2.4. Comanda Adaugă 

Comanda Adaugă permite, pentru un stat de avans generat, adăugarea 

salariaţilor pentru care urmează să fie plătite în avans indemnizaţiile de 

concediu de odihnă.  

Pentru adăugarea salariaţilor pe un stat de avans se va pargurge următorul flux 

de lucru: 

� Se va acţiona butonul Adaugă; 

� Se va deschide fereastra “Detalii calcul avans”: 

 

� Se va selecta din lista de salariaţi, salariatul pentru care urmează să fie 

plătit concediul de odihnă în avans.  

NOTĂ! Nu se vor regăsi în listă salariaţii care au funcţie de cumul pe Încadrarea 

principală, persoane cu contract suspendat, persoanele care sunt angajate la 

cumul și persoane cu data plecării completată 
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� Se vor bifa luna / lunile în care se va efectua concediul de odihnă plătit în 

avans și zilele aferente.  

NOTĂ! Nu se pot înregistra zile de avans trecând o lună, adică să se completeze 

zile de avans direct la luna 2. 

� Pentru salvare se acţionează butonul Salvează, pentru anulare se 

acţionează butonul Anulează. 

Lunile setate pentru avans sunt stabilite de aplicaţie automat în funcţie de data 

de creare a statului, astfel daca data de creare a statului de avans este 23-iunie, 

atunci lunile propuse la avans vor fi iunie, iulie și august. 

Lunile de avans setate pentru un angajat în forma de Detalii stat de avans trebuie 

să fie luni consecutive, altfel aplicaţia va genera mesaj de eroare. 

Un salariat nu poate fi înregistrat pe un stat de avans decât o singură dată. Un 

salariat nu poate fi salvat pe un stat de avans dacă nu are zile de concediu de 

odihnă și sume de avans înregistrate. 

Pentru personalul didactic–auxiliar și nedidactic pot fi plătite maxim două luni în 

avans, iar pentru personalul didactic trei luni. 

Numărul de zile de concediu de odihnă efectuate și înregistrate, respectiv 

totalul zilelor de concediu de odihnă de pe statele de avans pentru o lună de 

avans nu poate fi mai mare decât norma lucrătoare a lunii de avans înregistrată 

în Setări. 

Valoare indemnizaţiei de concediu de odihnă este calculată automat de aplicaţie 

și va fi egală cu valoarea drepturilor înregistrate în statul de personal curent 

aprobat. Nu sunt luate în calcul valorile funcţiilor date ca și Încadrare 

anterioară, valorile funcţiilor de cumul. Dacă salariaţul căruia i se plătește 
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avans are două încadrări care sunt plătite din surse de finanţare diferite atunci 

în valoarea indemnizaţie de concediu de odihnă se vor lua în calcul doar 

drepturile de la funcţia de Încadrare principală. La modificarea sursei de 

finanţare a unui salariat care a fost adăugat pe un stat de avans, valoarea 

indemnizaţiei de concediu de odihnă este recalculată conform noilor valori, iar 

statul de avans trece în lucru incrementându-se automat o nouă versiune.  

Valoarea sumei de avans este egală cu valoarea procentului setat la nivel de 

administrator în aplicaţia centrală și vizibil în forma de Setări generale / 

Parametri generali din valoarea indemnizatţiei de concediu de odihnă calculate și 

nu poate fi majorată peste acest plafon decât diminuată.   

 

4.1.2.5. Comanda Modifică 

 

Comanda Modifică permite, pentru un stat de avans generat, modificarea 

datelor  salariaţilor pentru care urmează să fie plătite în avans indemnizaţiile de 

concediu de odihnă.  

Pentru modificare se va parcurge următorul flux de lucru: 

� Se va acţiona butonul Modifică; 

� Se va deschide fereastra “Detalii calcul avans”: 
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� Modificările care pot fi efectuate în Detalii calcul avans sunt: 

� Bifarea / debifarea unei luni de calcul avans 

� Modificarea numărului de zile de concediu de odihnă 

� Modificarea sumei de avans în sensul diminuării faţă de valoarea 

deja afișată. 

� Pentru salvare se acţionează butonul Salvează, pentru anulare se 

acţionează butonul Anulează. 

Daca starea statului de avans este într-una din stările: Respins sau Aprobat, 

la modificarea unuia din câmpurile de mai sus, starea statului de avans se 

modifică “In lucru” și se incrementează automat o nouă versiune.  
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4.1.2.6. Comanda Şterge 

Comanda Şterge permite ștergerea unui salariat de pe un stat de avans 

generat. Opţiunea nu este activă daca statul de avans este închis. 

Pentru ștergere salariat se va acţiona butonul Şterge, aplicaţia generează 

mesajul: 

 

Pentru confirmare se va selecta opţiunea “Da”. 

Dacă starea statului de avans este într-una din stările: Respins sau Aprobat, la 

ștergerea salariatului, starea statului de avans se modifică “In lucru” și se 

incrementează automat o nouă versiune. 

 

4.1.2.7. Comanda Tipărire 

 

Comanda Tipărire permite generarea raportului Stat de avans selectat pentru 

tipărire: 
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Se pot tipări atât statele cu statusul neaprobat înainte de transmitere, cât și a 

statele cu status aprobat după preluarea aprobării. 

La acţionarea butonului de Tipărire se deschide o fereastră de filtrare a datelor 

pentru tipărire: 

 

 

Fereastra este structurată în mai multe zone: 

1. Creare filtre de selecţie a datelor pentru afișarea lor în tipărire 
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2. Selecţie dimensiune font 

3. Setare semnături 

4. Zona de butoane de acţiune 

1. Se pot crea filtre pe: 

- pe Angajaţi: se va bifa / debifa angajatul / angajaţii care sunt doriţi la 

tipărire pe statul de avans.  

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 avans. 

Pentru ca raportul să se genereze, trebuie ca cel puţin o categorie de angajare 

să fie selectată, altfel aplicaţia va genera un mesaj de eroare: 

 

Pentru tipărirea statului de avans nu se poate selecta decât o singură sursă de 

finanţare, sursa de finanţare bifată implicit este 65.02 - Buget local (Consiliul 

local) 
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Informaţia de “Selectează tot” respectiv “Anulează selecţia” marchează selecţia 

sau deselecţia 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”: 

 

3. Setarea semnaturilor se efectueaza în zona de Semnaturi conform 

instrucţiunilor descrise în capitolul 3.7. 

4. Se va crea filtrul dorit pentru tipărire și se va acţiona butonul 

“Tipărire”, se va deschide fereastra: 
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Pentru salvarea raportului în fișier pdf se vor urma instrucţiunile din capitolul 

3.4. 

Pentru salvarea raportului în fișier excel se vor urma instrucţiunile din capitolul 

3.3. 
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4.1.2.8. Comanda Trimitere la server 

Comanda Trimitere la server permite trimiterea fișierului Stat de avans către 

aplicaţia centrală pentru verificare și aprobare / respingere. 

Funcţionalitatea este asigurată numai în cazul în care există conexiune reușită 

cu aplicaţia centrală. Transmiterea este iniţializată printr-o autentificare 

automată în baza parolei și codului unităţii de învăţământ. 

Dacă nu există conexiune la server și totuși se acţionează butonul Trimitere la 

server aplicaţia generează mesajul: 

 

Dacă se va selecta opţiunea Da, se va deschide o fereastra de selectare a 

spaţiului pentru salvarea fișierului StatAvans.esf, asemănătoare comenzii Fișier 

pentru server, prezentată în capitolele următoare. 

La acţionarea butonului Trimitere la server, pentru aplicaţiile locale care au 

conexiune reușită cu aplicaţia centrală, se generează următorul mesaj de 

confirmare: 
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La selectarea opţiunii “Da”, statul de avans este trimis către server, mesajul de 

confirmare fiind următorul: 

 

După transmitere, starea statului de avans se transformă din în lucru în Trimis. 

După transmitere, utilizatorul va aștepta aprobarea sau respingerea statului de 

avans.   

 

4.1.2.9.  Comanda Verificare stare 

Comanda Verificare stare permite verificarea statusului Statului de avans 

selectat, de la nivelul aplicaţiei centrale atunci când în aplicaţia locală există 

conexiune reușită. 

Dacă nu există conexiune reușită, aplicaţia va afișa mesajul: 
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La acţionarea butonului de Verificare stare, aplicaţia generează mesajul: 

 

Iar statusul stat de avans se poate modifica în: 

a) Respins: 

 

b) Aprobat: 
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4.1.2.10. Comandă Fișier pentru server 

Comanda Fișier pentru server permite salvarea locală a fișierului StatAvans.esf 

aferent statului de avans, care are o structură criptată,  pe staţia de lucru sau pe 

alt suport de stocare în vederea încărcării în aplicaţia centrală, pentru avizare 

(aprobare sau respingere), de pe o staţie de lucru unde există conexiune la 

internet.  

La acţionarea butonului Fișier pentru server, aplicaţia generează mesajul de 

confirmare: 

 

Pentru confirmare se va selecta opţiunea “Da”, se va deschide o fereastră 

pentru selectarea spaţiului de salvare a fișierului: 
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NOTĂ! Numele fișierului trebuie păstrat așa cum este propus de sistem. 

Ulterior acestei operaţiuni, de pe o staţie de lucru unde există conexiune la 

internet, se va lansa browserul de internet care va permite utilizatorului local să 

se conecteze la aplicaţia centrală și încărca fișierul rezultat pentru luna 

respectivă. 

Conectarea poate fi efectuată din orice locaţie care are conexiune la internet 

asigurată. 
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4.1.2.11. Comanda Fișier de la server 

Comanda Fișier de la server permite încărcarea fișierului de răspuns pentru 

statele de avans salvate local din aplicaţia centrală în situatia în care nu există 

conexiune reușită a aplicaţiei locale cu aplicaţia centrală. 

La acţionarea butonului Fișier pentru server se deschide o fereastră de navigare 

pentru selectarea fișierului de răspuns: 

 

 

4.1.2.12. Comanda Închide Avans 

 

Comanda Închide avans permite închiderea statului de avans curent. Un stat de 

avans poate fi inchis doar dacă este în starea Aprobat.  
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Fluxul de închidere stat de avans este următorul: 

� Se acţionează butonul Închide avans: 

� Aplicaţia deschide următoarea fereastră: 

 

� În câmpul de dată se va completa data de plată a avansului 

� Se acţionează butonul Închide stat avans, aplicaţia generează următorul 

mesaj: 

 

� Pentru confirmare se va selecta opţiunea Da. 

� Aplicaţia generează următorul mesaj  
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� Urmat de: 

 

 

 

4.1.2.13. Comanda Deschide avans 

 

Comanda Deschide avans permite deschiderea statului de avans curent. Un stat 

de avans poate fi deschis doar dacă nu au fost generate situaţiile centralizatoare 

privind plata salariilor, altfel aplicaţia va genera următorul mesaj de eroare: 
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Fluxul de deschidere stat de avans este următorul: 

� Se acţionează butonul Deschide avans: 

� Aplicaţia generează următorul mesaj: 

 

� Pentru confirmare se va selecta opţiunea Da. 

� Aplicaţia generează următorul mesaj  
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4.1.3.  Submeniul Utilitare 

La accesarea submeniului Utilitare se va afișa următoarea fereastră: 

 

Meniul include butoane / opţiuni de generare a diferitelor rapoarte, grupate în 

două zone de interes: Rapoarte și Opţiuni 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

 

 

Versiune document: 1.0  Pag 139 of 300                                                                                  

 

 

 

 

UNIUNEA EUROPEANĂ 
Fondul Social European 

 

            

               
    
     GUVERNUL ROMÂNIEI 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 

 

                                 

 

 
                                   

                                    Instrumente Structurale 
                                     2007-2013 

4.1.3.1. Rapoarte 

În această secţiune se vor putea accesa: 

� Fluturași salariu: opţiune care permite generarea fluturașilor de salarii 

la lichidare sau pentru avans. 

Pașii de generare sunt: 

� Se acţionează butonul Fluturași salariu și se deschide fereastra: 

 

� Se selectează persoana / persoanele pentru tipărire fluturași salariu. 

Salariaţii se pot filtra fie după Nume fie după CNP, inserând criteriile de 

filtrare în câmpurile dedicate: “Căutare după nume” sau “Căutare după 

CNP” . 
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NOTĂ! Bifarea câmpului “Încadrare fluturași în pagină” va duce la 

repoziţionarea fluturașilor în funcţie de spaţiul ocupat de fiecare fluturași în 

pagina, pornind de la cei care ocupă cel mai mic spaţiu. 

� Se acţionează butonul Generează fluturași;  

� Se lansează Raportul fluturași: 

 

Pentru generarea fluturașilor pentru avans se va bifa câmpul “Pentru avans”: 
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După bifarea câmpului se vor filtra salariaţii care au avans generat. 

Pentru lansarea fluturașilor aferenţi avansului se acţionează Generează 

fluturași: 
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Pentru salvarea raportului fluturași în fișier pdf se vor urma instrucţiunile din 

capitolul 3.4. 

� Centralizator stat de plată: opţiune care permite generarea unui 

centralizator pentru statul de plată de la luna de lucru pe surse de 

finanţare. La acţionarea butonului se va deschide o fereastra pentru 

selectarea fontului: 

 

Pentru setarea semnăturilor se vor urma insţrucţunile din capitolul 3.2. 

Se va selecta fontul dorit și se va acţiona butonul Tiparire, se va lansa raportul 

Centralizator stat de plată: 
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Pentru salvarea raportului în fișier pdf se vor urma instrucţiunile din capitolul 

3.9. 

� Centralizator stat de plată pe niveluri de învăţământ: opţiune care 

permite generarea unui centralizator pentru statul de plată de la luna de 

lucru pe surse de finanţare și niveluri de învăţământ. La acţionarea 

butonului se va deschide o fereastra pentru selectarea fontului: 
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Pentru setarea semnăturilor se vor urma insţrucţunile din capitolul 3.2. 

Se va selecta fontul dorit și se va acţiona butonul Tiparire, se va lansa raportul 

Centralizator cheltuieli: 
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În ultima parte a raportului pot fi vizualizate taxele de angajator pe niveluri de 

învăţământ: 

 

Pentru salvarea raportului în fișier pdf se vor urma instrucţiunile din capitolul 

3.4. 

� Stat de plată pe niveluri de învăţământ: opţiune care permite generarea 

unui stat de plată pe surse de finanţare și niveluri de învăţământ;  

La acţionarea butonului Stat de plată 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 

1. Se pot crea filtre pe: 



 
 
 
 
 
 
 

 

 

Versiune document: 1.0  Pag 147 of 300                                                                                  

 

 

 

 

UNIUNEA EUROPEANĂ 
Fondul Social European 

 

            

               
    
     GUVERNUL ROMÂNIEI 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 

 

                                 

 

 
                                   

                                    Instrumente Structurale 
                                     2007-2013 

- pe Angajaţi: se va bifa / debifa angajatul / angajaţii care sunt doriţi la 

tipărire în raportul Stat de plată pe niveluri de învăţământ.  

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 Stat de plată pe niveluri de învăţământ. 

Pentru ca raportul să se genereze, trebuie ca cel puţin o categorie de angajare 

să fie selectată, altfel aplicaţia va genera un mesaj de eroare: 

 

Pentru tipărirea statului de plată 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 marcând selecţia tuturor angajaţilor. 

2. Fontul de tipărire al raportului se selectează din lista câmpului 

“Dimensiune text”: 
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3. Setarea semnaturilor se efectueaza în zona de Semnaturi conform 

instrucţiunilor din capitolul 3.7. 

4. Se va crea filtrul dorit pentru tipărire și se va acţiona butonul “Tipărire”, 

se va deschide fereastra: 

 

Pentru salvarea raportului în fișier excel se vor urma instrucţiunile din capitolul 

3.3. 

Pentru salvarea fișierului în format pdf se vor urma instrucţiunile din capitolul 

3.4. 
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� Situaţie hotărâri judecătorești: raportul va afișa situaţia sumelor plătite 

pentru Hotărârile judecătorești. La acţionarea butonului se va deschide 

fereastra: 

 

Pașii de generare: 

� Se setează persoanele care vor semna pe raport conform instrucţiunilor 

din capitolul 3.7. 

� Se selectează dimensiunea fontului din lista aferentă câmpului 

Dimensiune text. 

� Se acţionează butonul Tipărire;  

� Se lansează raportul Situaţie hotărâri judecătorești: 
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Pentru salvarea raportului în fișier excel se vor urma instrucţiunile din capitolul 3.3. 

Pentru salvarea fișierului în format pdf se vor urma instrucţiunile din capitolul 3.4. 

� Buget anual consumat hotărâri judecătorești: raportul va afișa situaţia 

sumelor plătite pentru Hotărârile judecătorești pe anul selectat. La 

acţionarea butonului se va deschide fereastra: 
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Pașii de generare: 

� Se selectează anul de generare a datelor din lista câmpului Anul 

� Se seteazaă persoanele care vor semna pe raport conform instrucţiunilor 

din capitolul 3.7. 

� Se acţionează butonul Tipărire;  

� Se lansează raportul Buget anual consumat hotărâri judecătorești: 
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Pentru salvarea raportului în fișier excel se vor urma instrucţiunile din capitolul 3.3. 

Pentru salvarea fișierului în format pdf se vor urma instrucţiunile din capitolul 3.4. 

� Situaţie permise de calatorie: raportul va afișa situaţia sumelor plătite 

pentru permisele de călătorie. La acţionarea butonului se va deschide 

fereastra: 
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Pașii de generare: 

� Se setează persoanele care vor semna pe raport conform instrucţiunilor 

din capitolul 3.7. 

� Se setează dimensiunea fontului din lista aferentă câmpului Dimensiune 

text. 

� Se acţionează butonul Tipărire;  

� Se lansează raportul Situaţie permise de călătorie: 



 
 
 
 
 
 
 

 

 

Versiune document: 1.0  Pag 154 of 300                                                                                  

 

 

 

 

UNIUNEA EUROPEANĂ 
Fondul Social European 

 

            

               
    
     GUVERNUL ROMÂNIEI 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 

 

                                 

 

 
                                   

                                    Instrumente Structurale 
                                     2007-2013 

 

Pentru salvarea raportului în fișier excel se vor urma instrucţiunile din capitolul 3.3. 

Pentru salvarea fișierului în format pdf se vor urma instrucţiunile din capitolul 3.4. 

 

� Adeverinţă venit: raportul generează un format de adeverinţă de venit. 

La acţionarea butonului se va deschide fereastra: 
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Pașii de generare: 

� Se selectează perioada de generare a datelor.  

NOTĂ! Ultima luna de generare va fi ultima luna. Perioada maximă de raportare 

este de 12 luni. 

� Se setează persoanele care vor semna pe raport conform instrucţiunilor 

din capitolul 3.2.  
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� Se setează dimensiunea fontului din lista aferentă câmpului Dimensiune 

text. 

� Se acţionează butonul Tipărire;  

� Se lansează raportul Adeverintă venituri: 

 

Pentru salvarea raportului în fișier excel se vor urma instrucţiunile din capitolul 3.3. 

Pentru salvarea fișierului în format pdf se vor urma instrucţiunile din capitolul 3.4. 
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� Borderou sindicat: permite generarea unui raport de cotizaţii sindicat 

operaţe pentru a se aplica deductibilitate în baza de calcul a impozitului 

în limita a 1% din venitul brut. 

Pașii de generare sunt: 

� Se acţionează butonul Borderou sindicat și se deschide fereastra: 

 

� Se crează filtru pe organizaţiile sindicale din secţiunea aferentă dacă se 

doreste; implicit sunt bifate toate categoriile 
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� Se setează persoanele care vor semna pe raport conform instrucţiunilor 

din capitolul 3.7. 

� Se selectează dimensiunea fontului din lista aferentă câmpului 

Dimensiune text. 

� Se acţionează butonul Tipărire 

� Se lansează Raportul Borderou sindicat: 

 

Pentru salvarea raportului în fișier excel se vor urma instrucţiunile din capitolul 3.3. 

Pentru salvarea fișierului în format pdf se vor urma instrucţiunile din capitolul 3.4. 

� Borderou reţineri: permite generarea unui borderou pe reţineri 

Pașii de generare sunt: 

� Se acţionează butonul Borderou reţineri și se deschide fereastra: 
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� Se crează filtru pe tipurile de reţineri dacă se doreste; implicit sunt bifate 

toate tipurile 

� Se setează persoanele care vor semna pe raport conform instrucţiunilor 

din capitolul 3.7. 

� Se selectează dimensiunea fontului din lista aferentă câmpului 

Dimensiune text. 

� Se acţionează butonul Tipărire 

� Se lansează Raportul Borderou reţineri: 
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Pentru salvarea raportului în fișier excel se vor urma instrucţiunile din capitolul 3.3. 

Pentru salvarea fișierului în format pdf se vor urma instrucţiunile din capitolul 3.4. 

� Raport pontaj lunar: raportul va afișa pontajele salariaţilor pe zile din 

luna de calcul. 

Pașii de generare sunt: 
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� Se acţionează butonul Raport pontaj lunar și se deschide fereastra: 

 

� Se crează filtru pe categoria de personal dacă se dorește; implicit sunt 

bifate toate categoriile 

� Se setează persoanele care vor semna pe raport conform instrucţiunilor 

din capitolul 3.7. 

� Se selectează dimensiunea fontului din lista aferentă câmpului 

Dimensiune text. 

� Se acţionează butonul Tipărire 

� Se lansează raportul Raport pontaj lunar 
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Pentru salvarea raportului în fișier excel se vor urma instrucţiunile din capitolul 3.3. 

Pentru salvarea fișierului în format pdf se vor urma instrucţiunile din capitolul 3.4. 

� Raport pontaj orar: raportul va afișa pontajele salariaţilor pe  ore din 

luna de calcul. 

Pașii de generare sunt: 

� Se acţionează butonul Raport pontaj orar și se deschide fereastra: 
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� Se crează filtru pe categoria de personal dacă se dorește; implicit sunt 

bifate toate categoriile 

� Se setează persoanele care vor semna pe raport conform instrucţiunilor 

din capitolul 3.7. 

� Se selectează dimensiunea fontului din lista aferentă câmpului 

Dimensiune text. 

� Se acţionează butonul Tipărire 

� Se lansează raportul Raport pontaj orar: 
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Pentru salvarea raportului în fișier excel se vor urma instrucţiunile din capitolul 3.3. 

Pentru salvarea fișierului în format pdf se vor urma instrucţiunile din capitolul 3.4. 

� Raport concediu de odihnă: raportul va afișa zilele de concediu de odihnă 

efectuate până la luna de calcul pe an calendaristic. 

Pașii de generare sunt: 

� Se acţionează butonul Raport concediu de odihnă și se deschide 

fereastra: 
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� Se crează filtru pe categoria de personal dacă se dorește; implicit sunt 

bifate toate categoriile 

� Se selectează perioada de generare a datelor selectând valori în 

câmpurile “De la”, “Până la” 

� Se setează persoanele care vor semna pe raport conform instrucţiunilor 

din capitolul 3.7. 

� Se selectează dimensiunea fontului din lista aferentă câmpului 

Dimensiune text. 

� Se acţionează butonul Tipărire 

� Se lansează raportul Raport concediu de odihnă: 
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Pentru salvarea raportului în fișier excel se vor urma instrucţiunile din capitolul 3.3. 

Pentru salvarea fișierului în format pdf se vor urma instrucţiunile din capitolul 3.4. 

� Borderou casierie: raportul va afișa o listă a salariaţilor care primesc 

restul de plată, respectiv avansul de concediu de odihnă prin casierie 

Pașii de generare sunt: 

� Se acţionează butonul Borderou casierie și se deschide fereastra: 
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� Dacă se generează pentru statele de avans se bifează câmpul “Borderou 

pentru avans”, iar din lista aferentă se va selecta avansul din care vor fi 

preluate sumele: 

 

� Raportul poate genera restul de plată prin casierie atât pe total cât și pe 

surse de finanţare, implicit se generează per Total. Dacă se dorește 
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generarea datelor pe surse de finanţare se va bifa câmpul “Pe surse de 

finanţare”. Implicit toate sursele de finanţare sunt selectate, dacă se 

dorește generarea pe o anumită sursă de finanţare se vor bifa /debifa 

corespunzator: 

 

� Se setează persoanele care vor semna pe raport conform instrucţiunilor 

din capitolul 3.2. 

� Se selectează dimensiunea fontului din lista aferentă câmpului 

Dimensiune text. 

� Se acţionează butonul Tipărire 

� Se lansează raportul Borderou casierie: 

1. Per total: 
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2. Pe surse de finanţare 
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Pentru salvarea raportului în fișier excel se vor urma instrucţiunile din capitolul 3.3. 

Pentru salvarea fișierului în format pdf se vor urma instrucţiunile din capitolul 3.4. 

� Borderou alimentare carduri: raportul va afișa o listă a salariaţilor care 

primesc restul de plată, respectiv avansul de concediu de odihnă pe card, 

într-o formă predefinită sau alegând alte câmpuri. La acţionarea 

butonului se va deschide fereastra: 
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NOTĂ! Bifarea câmpului Raport predefinit (acesta conţine următoarele coloane: 

nume și prenume, cnp, suma și cont bancar) va duce la generarea unui raport 

doar cu aceste coloane indiferent de ce se va seta pe linia de Coloane. 

Fereastra este structurată în următoarele zone: 

1. Coloane: se afișează coloanele care pot fi afișate pe un raport. 

Implicit sunt bifate toate, pentru eliminarea unei coloane se va debifa. 
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2. Bănci: se va afișa lista bancilor pentru care se poate genera raportul. 

Nu poate fi selectată decât o singura bancă 

3. Pe surse de finanţare: se afișează sursele de finanţare. Bifarea 

acestui câmp va duce la generarea datelor pe sursele de finanţare. 

Implicit sunt bifate toate, pentru eliminarea unei surse se va debifa. 

4. Data plăţii: se vor selecta data de plată a statele de plată / statelor de 

avans. 

5. Borderou pentru avans: bifarea câmpului va duce la afișarea statelor 

de avans pentru care se dorește generarea borderoului. 

6. Setare semnături: se vor seta persoanele care vor semna conform 

instrucţiunilor din capitolul 3.2.    

7. Dimensiune text: se va selecta fontul de afișare a datelor pe raport. 

După setarea valorilor dorite în zonele de interes marcate mai sus se va acţiona 

butonul Tipărire și se va lansa raportul Borderou alimentare carduri 
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Pentru salvarea fișierului în format pdf se vor urma instrucţiunile din capitolul 3.4. 

� NOTĂ pentru calcul CM: raportul va afișa informaţiile folosite la calculul 

concediilor medicale. La acţionarea butonului se va deschide fereastra: 
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Pașii de generare: 

� Se setează persoanele care vor semna pe raport conform instrucţiunilor 

din capitolul 3.7. 

� Se selectează dimensiunea fontului din lista aferentă câmpului 

Dimensiune text. 

� Se acţioneaza butonul Tipărire;  

� Se lansează raportul NOTĂ pentru calcul CM: 

 

Pentru salvarea raportului în fișier excel se vor urma instrucţiunile din capitolul 3.3. 

Pentru salvarea fișierului în format pdf se vor urma instrucţiunile din capitolul 3.4. 

� Borderou CM: raportul afișează lista concediilor medicale efectuate în 

ultimele 12 luni de către fiecare salariaţ. La acţionarea butonului se 

deschide fereastra: 
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Pașii de generare sunt: 

� Se setează persoanele care vor semna pe raport conform instrucţiunilor 

din capitolul 3.2. 

� Se selectează dimensiunea fontului din lista aferentă câmpului 

Dimensiune text. 

� Se acţioneaza butonul Tipărire;  

� Se lansează raportul Borderou CM: 
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Pentru salvarea raportului în fișier excel se vor urma instrucţiunile din capitolul 3.3. 

Pentru salvarea fișierului în format pdf se vor urma instrucţiunile din capitolul 3.4. 

� Raport ore la plata cu ora: raportul va afișa totalul orelor la plata cu ora 

înregistrate și plătite în perioada selectată. Perioada maximă este anul 

calendaristic. 

Pașii de generare sunt: 

� Se acţionează butonul Raport ore la plata cu ora și se deschide 

fereastra: 
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� Se selectează perioada de generare a datelor selectând valori în 

câmpurile “De la”, “Până la” 

� Se setează persoanele care vor semna pe raport conform instrucţiunilor 

din capitolul 3.2. 

� Se selectează dimensiunea fontului din lista aferentă câmpului 

Dimensiune text. 

� Se acţionează butonul Tipărire 

� Se lansează raportul Raport totalizare ore la plata cu ora: 
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Pentru salvarea raportului în fișier excel se vor urma instrucţiunile din capitolul 3.3. 

Pentru salvarea fișierului în format pdf se vor urma instrucţiunile din capitolul 3.4. 

 

4.1.3.2. Opţiuni 

În această secţiune se vor putea accesa: 

� Recapitulatie taxe: opţiune care permite generarea unui raport de 

recapitulaţie a taxelor de angajaţi și angajator pe surse de finanţare şi 

niveluri de învăţământ: 
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� Situaţia centralizatoare privind plata salariilor: opţiune care permite: 

• Generarea ordinelor de plată pe surse de finanţare pentru plata 

avansurilor și a plăţilor de pe statele de plata iniţiale și rectificative: 
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• Exportul fișierului ordine.txt pentru încărcarea ordinelor de plată în 

aplicaţia de la Ministerul Finanţelor (OPFV): 

 

• Tipărirea “Situaţiei centralizatoare privind plata salariilor (Anexa 3)”, 

document justificativ de virare de către Trezorerie în conturile unităţii de 

învăţământ a sumelor de plată: 
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• Tipărirea “Ordinului de plată multiplu (OPTM)”, document justificativ de 

virare de către Trezorerie în conturile unităţii de învăţământ a sumelor de 

plată: 
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Comanda se va activa în condiţiile de stat de avans închis sau stat de plată, 

iniţial sau rectificativ, închis. 

� Declaraţia 112: opţiune care permite generarea declaraţiei privind 

obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit și evidenţa 

nominală a persoanelor asigurate. 

� Declaraţia 205: opţiune care permite generarea declaraţiei privind 

declararea impozitului anual pe venitul din salarii pentru fiecare salariat 

- în locul fișelor fiscale 

� Export fișiere bănci: opţiune care permite efectuarea exportului în fișiere 

de tip csv pe coduri de bănci a restului de plata pentru lichidare și a 

sumelor de avansuri de concedii de odihnă. Butoanele sunt active astfel: 

dacă există un stat de avans închis pentru opţiunea de Export fișiere 

banci pentru avans și dacă există un stat de plată pentru opţiunea de 

Export fișiere bănci pentru lichidare. 
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NOTĂ! Dacă nu a fost generat un stat de plată sau statul de plată este inutilizabil, 

atunci funcţiile din submeniul Utilitare vor fi inactive: 



 
 
 
 
 
 
 

 

 

Versiune document: 1.0  Pag 184 of 300                                                                                  

 

 

 

 

UNIUNEA EUROPEANĂ 
Fondul Social European 

 

            

               
    
     GUVERNUL ROMÂNIEI 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 

 

                                 

 

 
                                   

                                    Instrumente Structurale 
                                     2007-2013 

 

 

4.1.3.2.1. Recapitulaţie taxe 

 

Opţiunea Recapitulatie taxe permite calcularea și tipărirea taxelor de angajator 

și angajat, pentru statele de plata iniţiale și rectificative, pe surse de finanţare și 

niveluri de învăţământ. 

La acţionarea butonului Recapitulaţie taxe se deschide fereastra: 
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Dacă se efectuează calculul pentru un stat de plată rectificativ, va aparea 

câmpul “Stat de diferenţe” de tip checkbox: 
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Pentru calculul taxelor de angajator se va acţiona butonul Calculează: 
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La acţionarea butonului Calculează se populează câmpurile cu valorile 

corespunzătoare pe baze de calcul și sume calculate pentru taxe angajator pe 

surse de finanţare.  

Se pot completa manual câmpurile aferente câmpului “Vărsăminte pentru 

persoane cu handicap” și “Ajutor de deces”, atăt pe Total cât și pe surse de 

finanţare: 

 

Aplicaţia impune următoarea condiţie: total contribuţii calculate în subfereastra 

de Total trebuie să fie egal cu totalul contribuţiilor din fiecare subfereastră de 

sursă de finanţare şi niveluri de învăţământ, astfel aplicaţia va genera următorul 

mesaj de eroare: 
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Contribuţiile marcate cu roșu trebuie să fie corectate cu sumele indicate în 

mesajul de eroare: 

 

Se va selecta sursa de finanţare / nivelul de învăţământ pe care se decide să se 

corecteze diferenţa și se va adăuga în câmpurile De virat astfel: 

� dacă diferenţa este negativă se va aduna la suma deja calculată în campul 

De virat,  
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� dacă diferenţa este pozitivă se va scădea din suma deja calculată în campul 

De virat 

Pentru salvarea datelor în forma de Recapitulaţie taxe se va acţiona butonul 

“Salvează”, aplicaţia generează mesajul: 

 

La nivelul fiecărei surse de finanţare se poate vizualiza repartizarea taxelor 

de salariat și angajator pe nivel de învăţământ. Se va executa click pe tabul de 

sursa de finanţare: 
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Orice recalculare și salvare a taxelor de angajator pe surse de finanţare va 

genera recalcularea valorilor repartizate pe nivelurile de învăţământ. 

Valorile generate în această fereastră și salvate se vor afișa în raportul 

“Centralizator stat de plată pe niveluri de învăţământ” în ultima parte a raportului 

pe fiecare sursă de finanţare: 
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Pentru tipărirea informaţiilor la nivel de sursa de finanţare, se va acţiona 

butonul Tipărire, se va deschide fereastra: 

 

� Dacă se selectează prima opţiune atunci se vor tipări sumele de pe 

nivelurile de învătământ din cadrul sursei de finanţare selectate. 
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� Dacă se selectează cea de-a doua opţiune atunci se vor tipări sumele de 

pe totalul sursei de finanţare selectate: 
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Se pot genera la tipărire şi direct sumele de pe un nivel de învăţământ din 

cadrul unei surse de finanţare după ce a fost selectat nivelul dorit: 
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Dacă se efectuează calculele pentru un stat de plată rectificativ, bifarea 

câmpului “Stat de diferenţe” va duce la afișarea diferenţelor între valorile taxelor 

de pe statul de plată anterior și cel curent rectificativ: 
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Pentru tipărirea raportului se va acţiona butonul Tipărire: 
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Pentru tipărirea acestui raport se va acţiona butonul de imprimanta  din 

bara de meniuri. 

Dacă inainte de tipărire se va bifa câmpul Stat de diferenţe pe raportul tipărit se 

vor afișa diferenţele de taxe calculate pe statul de plată anterior și statul de 

plată curent rectificativ: 

 

Pentru salvarea raportului în fișier pdf se vor urma instrucţiunile din capitolul 3.9. 
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4.1.3.2.2. Situaţia centralizatoare privind plata  

salariilor 

Opţiunea Situaţia centralizatoare privind plata salariilor permite: 

1. Generarea ordinelor de plată pe surse de finanţare pentru plata 

avansurilor și a drepturilor salariale de pe statele de plată iniţiale și 

rectificative, 

2. Exportul fișierului ordine.txt pentru încărcarea ordinelor de plată în 

aplicaţia de la Ministerul Finanţelor (OPFV) 

1. Tipărirea “Situaţiei centralizatoare privind plata salariilor”, document 

justificativ de virare de către Trezorerie a sumelor de plata în conturile 

unităţii de învăţământ. 

2. Tipărirea “Ordinului de plată multiplu (OPTM)”, document justificativ de 

virare de către Trezorerie a sumelor de plată în conturile unităţii de 

învăţământ. 

Opţiunea se va putea utiliza în condiţii de stat de avans închis sau stat de plată, 

iniţial sau rectificativ, închis. 

La acţionarea butonului Situaţia centralizatoare privind plata salariilor se 

deschide fereastra: 
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Fereastra este structurată în mai multe zone: 

1. O zonă de afișare filtre de creare a ordinelor de plată: 

� Tip stat:  un câmp de tip listă cu două valori, Stat plată și Stat avans 

� Dată emitere: un câmp de tip date, valoarea implicită propusă de 

aplicaţie este data curentă setată pe staţia de lucru; se va completa cu 

data de emitere a ordinelor 

2. O zonă pentru generarea situaţiei centralizatoare privind plata salariilor: 

� Generare ordine de plată: opţiune de generare centralizată a ordinelor 

de plată pe o sursă de finanţare. 

3. O zonă de afișare detalii ordine de plată pe surse de finanţare: 

� Tip stat: tipul statului pentru care au fost generate ordinele de plată; 

� Stare: se va afișa starea ordinelor de plată; 
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� Sursa de finanţare pentru care au fost generate ordinele de plată. 

Generarea ordinelor de plată se va realiza numai dacă statul de plată și /sau 

statul de avans este închis, astfel aplicaţia va genera mesajul de eroare: 

� Pentru stat de plată: 

 

� Pentru stat de avans: 

 

Pentru generarea ordinelor de plată se parcurge următorul flux: 

� Se selectează tipul de stat; 

� Se completează data de emitere a ordinelor de plată. Data de emitere 

trebuie să fie în luna curentă sau cel puţin în luna următoare, altfel 

aplicaţia va genera mesajul: 
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Această regulă nu se va aplica în cazul în care situaţia centralizatoare privind 

plata salariilor se va crea pentru un stat de plată rectificativ. 

� Se acţionează butonul Generare ordine de plată. Dacă toate conditiile sunt 

respectate aplicaţia generează următorul mesaj: 

 

Se vor genera centralizatoare pentru toate sursele de finanţare pentru care au 

fost înregistrate sume în statul de plată, respectiv stat de avans. 
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Nu se pot regenera ordine de plata în aceleași condiţii dacă acestea deja au 

fost generate, aplicaţia generează mesajul: 

 

Asupra centralizatoarelor de ordine de plată se pot efectua următoarele 

comenzi: Modifică și Şterge. 

a) Comanda Modifică: permite modificarea ordinelor de plată generate 

automat de aplicaţie. 

La acţionarea butonului se va deschide fereastra Centralizator ordine de plată: 



 
 
 
 
 
 
 

 

 

Versiune document: 1.0  Pag 204 of 300                                                                                  

 

 

 

 

UNIUNEA EUROPEANĂ 
Fondul Social European 

 

            

               
    
     GUVERNUL ROMÂNIEI 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 

 

                                 

 

 
                                   

                                    Instrumente Structurale 
                                     2007-2013 

 

Fereastra este structurată în mai multe zone: 

1. O zonă de opţiuni / comenzi pe situaţia centralizatoare privind plata 

salariilor: 

• Închidere centralizator: comanda permite închiderea situaţiei 

centralizatoare pe sursa de finanţare după ce toate condiţiile de 

generare și completare ordine de plata au fost îndeplinite.  

• Deschidere centralizator: comanda permite deschiderea situaţiei 

centralizatoare pe sursa de finanţare selectată. 

• Exporta fișier text: comanda permite exportul unui fișier txt, cu o 

structură predefinita al ordinelor de plată pentru importul în 

aplicaţia de la Ministerul Finanţelor de generare a ordinelor de 
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plata. Comanda poate fi utilizată doar după închiderea situaţiei 

centralizatoare privind plata salariilor.  

• Tipărire: comanda permite tipărirea situaţiei centralizatoare 

privind plata salariilor pe o sursa de finanţare. Comanda poate fi 

efectuată pe o situaţie închisă sau deschisă.  

• Tipărire multiplă: comanda va permite tipărirea ordinului de plată 

multiplu pe o sursă de finanţare. Comanda poate fi efectuată pe o 

situaţie închisă sau deschisă.  

• Filtru beneficiar: se pot efectua filtre pe ordinele de plată 

completând numele beneficiarului: 

  

• Filtru cont beneficiar: se pot efectua filtre pe ordinele de plată 

completând contul beneficiarului: 
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2. O zonă de afișare informaţii ordine de plată: 

• Număr ordin de plată: se va afișa numărul ordinului de plată; 

• Cont beneficiar: se va afișa contul beneficiarului înregistrat pe 

ordinul de plată 

• Dată emitere: se va afișa data de emitere înregistrată pe ordinul 

de plată 

• Suma de plată: se va afișa suma de plată înregistrată pe ordinul de 

plată 

• Nivel de învăţământ: se va afișa nivelul de învăţământ înregistrat 

pe ordinul de plată. 



 
 
 
 
 
 
 

 

 

Versiune document: 1.0  Pag 207 of 300                                                                                  

 

 

 

 

UNIUNEA EUROPEANĂ 
Fondul Social European 

 

            

               
    
     GUVERNUL ROMÂNIEI 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 

 

                                 

 

 
                                   

                                    Instrumente Structurale 
                                     2007-2013 

• Explicaţie: se va afișa explicaţia dată pentru ordinului de plată 

• Alineat: se va afișa alineatul înregistrat pe ordinul de plată. 

3. O zonă de opţiuni / comenzi pentru ordinele de plată: 

• Adaugă: permite adăugarea unui nou ordin de plată. 

• Multiplică: permite multiplicarea unui ordin de plată selectat 

• Modifică: permite modificarea ordinelor de plată generate. 

• Şterge: permite ștergerea unui ordin de plată selectat. 

• Sume de recuperat din state rectificative: se vor putea recupera 

din sumele de plată ale statului de plată curent sumele generate 

din statele de plată rectificative generate în lunile anterioare. 

• Trimitere la server: opţiune care permite trimiterea la server a 

centrizatorului ordinelor de plată atunci când există conexiune 

reușită cu aplicaţia centrală. 

• Fișier pentru server: opţiune care permite salvarea fișierului 

Centralizator ordine de plată în vederea încărcării lui pe server 

atunci când nu există conexiune reușită cu aplicaţia centrală. 

• Fișier de la server: opţiune care permite încărcarea fișierului de 

răspuns slavat din aplicaţia centrală a centralizatorului ordinelor 

de plată atunci când nu există conexiune reușită cu aplicaţia 

centrală. 

b) Comanda Şterge: permite ștergerea unui centralizator de ordine de plată 

care nu a fost închis.  
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Fluxul de ștergere este următorul: 

� Se acţionează butonul de Şterge: 

� Aplicaţia generează mesajul de confirmare ștergere: 

 

� Pentru confirmare se va selecta opţiunea “Da”. 

� Aplicaţia va genera mesajul:  

 

 

Fluxuri de lucru în situatia centralizatoare privind plata salariilor: 

I. Fluxul de generare a unei situaţii privind plata salariilor pentru un stat 

de plată sau stat de avans închis este următorul: 
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1. Se completează câmpurile: Tip stat, Dată emitere și se acţionează 

butonul de Generare ordine de plată: 

 

2. Se selectează sursa de finanţare din zona de Ordine de  plată și se 

acţionează butonul Modifică 

3. Se deschide fereastra Centralizator ordine de plată: 
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4. La generare pentru completarea automată a ordinelor de plată se aplică 

următoarele reguli: 

o Pentru ordinele de plată pentru contribuţii și impozit se preiau 

datele din lunile precedente 

o În ordinele de plată pentru reţineri se preiau datele beneficiarilor 

completate în “Detalii alte reţineri și deduceri” pentru fiecare 

reţinere. Pentru reţinerile care au același beneficiar și cont bancar 

se cumulează sumele și se creează un singur ordin de plată. Dacă 

beneficiarul sau contul bancar sunt diferite se creează câte un 

ordin de plată. 

o Pentru plata salariilor pe card, se creează un ordin de plată pe 

numele unităţii de învăţământ cumulând sumele de rest de plată 
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card de la toate persoanele care au cont colector bifat în forma de 

“Conturi bancare”. Dacă nu au informaţia de cont colector se va 

crea câte un ordin de plată pentru rest de plată pe numele 

salariatului. 

5. Pentru modificarea ordinelor de plată se acţionează butonul Modifică din 

zona de Comenzi: 

 

� Număr: este numărul ordinului de plată, un număr incrementat automat 

consecutiv faţă de ultimul generat; primul generat este numărul 1; poate 

fi modificat cu alta valoare decât cea incrementată de aplicaţie; 

� Dată emitere: este data de emitere completată la generarea situaţie 

centralizatoare; 
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� Cont platitor: se completează automat cu contul plătitor al unităţii de 

învăţământ înregistrat în submeniul “Nomenclator bănci” pe surse de 

finanţare.  

� Cod fiscal beneficiar: se va completa cu codul fiscal al beneficiarului; 

� Denumire /Nume beneficiar: se va completa numele beneficiarului. 

Pentru plata restului de plată pe card aplicaţia va genera automat 

numele băncii unde au salariaţii conturile bancare. 

� Cont beneficiar: se va completa contul beneficiarului 

� Suma netă de plată: se va completa automat cu suma de plata în funcţie 

de valoarea câmpului Explicatie. 

�  Explicaţie: se va afișa descrierea sumelor de plată. Nu poat efi editată 

decât în adăugare. Lista de valori a câmpului este:  

  

� Nivel învăţământ: se vor afişa nivelurile de învăţământ: 
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� Alineat: se vor afişa alineatele: 

 

� Comentarii: aplicaţia va insera valoarea câmpului explicaţie. Este un 

câmp editabil care poate fi modificat manual. 

� Cec de numerar: se va bifa când se va întocmi o filă de cec pentru 

numerar și nu un ordin de plată. Această fila de cec nu va fi exportată în 

fișierul de export al ordinelor de plată. 

Pentru salvarea modificărilor efectuate în ordinele de plată se acţionează 

butonul Salvează și se revine în fereastra de “Centralizator ordine de plată”. Se 

vor edita toate ordinele de plată până la completarea tuturor datelor. 
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6. Se va acţiona butonul “Închidere centralizator” pentru închiderea situaţiei 

centralizatoare. Dacă toate condiţiile de validare sunt respectate, 

aplicaţia genereaza mesajul:  

 

Urmat de următoarea informare: 

 

Regulile de validare aplicate sunt: 

- Toate detaliile din ordinele de plată au valori şi sunt corecte. 

- Suma de pe toate ordinele de plată care au acelaşi nivel de învăţământ, 

alineat, explicaţie sunt egale cu suma din statele de plată de pe aceleaşi 

elemente. 

7. Se va trimite la server centralizatorul ordinelor de plată folosind opţiunea  

de Trimitere la server când exista conexiune reusita la server sau Fișier 

pentru server atunci când nu exista conexiune la server. 
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NOTĂ! Dacă nu trimiteţi centralizatorul ordinelor de plată la server, respectiv nu 

preluaţi răspunsul de la server după încărcarea acestuia, nu va aparea codul de 

bare pe “Situaţia centralizatoare privind plata salariilor” sau “Ordinul de plată 

multiplu”. 

II. Recuperarea sumelor din statele de plată rectificative din lunile 

anterioare 

Pentru ca sumele din statele de plată rectificative să poată fi recuperate din plăţile 

lunii curente, trebuie ca situaţia centralizatoare a statului rectificativ să fie închisă. 

Recuperarea se efectuează înainte de a închide situaţia centralizatoare a lunii 

curente. 

Fluxul de lucru este următorul: 

1. Se va acţiona butonul “Sume de recuperate din state rectificative” și se 

va deschide fereastra: 

 

Semnificaţia câmpurilor din această fereastra este următoarea: 



 
 
 
 
 
 
 

 

 

Versiune document: 1.0  Pag 216 of 300                                                                                  

 

 

 

 

UNIUNEA EUROPEANĂ 
Fondul Social European 

 

            

               
    
     GUVERNUL ROMÂNIEI 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 

 

                                 

 

 
                                   

                                    Instrumente Structurale 
                                     2007-2013 

• Nr.crt -  este un număr autoincrementat pentru tot atâtea poziţii de sume 

de recuperate din statele de plată rectificative generate în lunile 

anterioare; 

• Luna statului rectificativ - este luna în care a fost creat statul de plată 

rectificativ și pentru care sunt sume de recuperate; 

• Sursa de finanţare – se va afișa sursa de finanţare pentru care au fost 

generate sume de recuperat din statele de plată rectificative generate în 

lunile anterioare; 

• Nivel de învăţământ: – se va afișa nivelul de învăţământ pentru care au 

fost generate sume de recuperat din statele de plată rectificative 

generate în lunile anterioare; 

• Alineat: – se va afișa alineatul pentru care au fost generate sume de 

recuperat din statele de plată rectificative generate în lunile anterioare; 

• Explicaţie – se va afișa descrierea valorii sumei de recuperat din statele 

de plată rectificative generate în lunile anterioare; 

• Sumă de recuperat – se va afișa suma totală de recuperat pe o sursă de 

finanţare dintr-un stat de plată rectificativ dintr-o lună anterioară; 

• Sumă recuperată în alte centralizatoare – se va afișa suma totala 

recuperată déjà în alte centralizatoare; 

• Suma ramasă de recuperat – se va afișa diferenţa dintre Suma de 

recuperat și Suma recuperată în alte centralizatoare; 

• Sumă recuperată în statul curent -  se va opera suma care urmează să 

fie recuperată în statul de plată curent. 



 
 
 
 
 
 
 

 

 

Versiune document: 1.0  Pag 217 of 300                                                                                  

 

 

 

 

UNIUNEA EUROPEANĂ 
Fondul Social European 

 

            

               
    
     GUVERNUL ROMÂNIEI 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 

 

                                 

 

 
                                   

                                    Instrumente Structurale 
                                     2007-2013 

 

2. In câmpul “Sumă recuperată în statul de plată curent” se va trece suma 

care poate fi recuperată din sumele statului de plată curent ceea ce 

înseamnă că suma de pe ordinul de plată generat cu aceeași explicaţie, 

alineat şi nivel de învăţământ se va diminua cu suma care urmează să fie 

recuperată. Suma se va diminua numai după închiderea centralizatorului.   

3. După completarea sumei, pentru salvarea datelor, se va acţiona butonul 

Salvează. 

 

III. Trimiterea centralizatorului de ordine de plată către aplicaţia centrală: 

1.1. Fluxul pentru trimiterea către aplicaţia centrală atunci când există 

conexiune reușită este următorul: 

� Se acţionează butonul Trimitere la server; 

� Aplicaţia generează un mesaj de confirmare a operaţiei: 

 

� Pentru confirmarea operaţiei se va selecta opţiunea Da, aplicaţia va 

genera mesajul: 



 
 
 
 
 
 
 

 

 

Versiune document: 1.0  Pag 218 of 300                                                                                  

 

 

 

 

UNIUNEA EUROPEANĂ 
Fondul Social European 

 

            

               
    
     GUVERNUL ROMÂNIEI 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 

 

                                 

 

 
                                   

                                    Instrumente Structurale 
                                     2007-2013 

 

NOTĂ! 

� Centralizatorul ordinelor de plată nu se avizează de către ISJ, răpunsul 

se preia automat ca fiind aprobat. 

� Butonul Trimitere la server se va inactivă, operaţia de trimitere 

nemaiputând fi efectuată pentru același centralizator 

1.2. Fluxul pentru trimiterea către aplicaţia centrală și preluarea 

răspunsului atunci când conexiunea nu este reușită este următorul: 

a) Trimiterea fișierului: 

� Se acţionează butonul Fișier pentru server, aplicaţia generează mesajul: 

 

� Pentru cofirmarea operaţiei se va selecta opţiunea Da, se va deschide o 

fereastră pentru salvarea fișierului: 
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� După selectarea spaţiului de salvare, aplicaţia va genera mesajul: 

 

După ce fișierul a fost salvat local, se va încărca în aplicaţia centrală, iar din 

aplicaţia centrală se salvează local fișierul de răspuns. 

NOTĂ! Centralizatorul ordinelor de plată nu se avizează de către ISJ, răpunsul 

se preia automat ca fiind aprobat. 
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b) Preluarea fișierului de răspuns: 

În prima etapă se va salva local fișierul din aplicaţia centrală de pe o staţie de 

lucru unde există conexiune la internet, urmată de transportul fișierului pe 

suport magnetic pe staţia de lucru unde rulează aplicaţia locală pentru 

încărcarea acestuia. 

Comanda Fișier de la server permite încărcarea fișierului de răspuns salvat din 

aplicaţia centrală în situaţia în care nu există conexiune reușită în locaţia de 

rulare a aplicaţiei locale. 

� Se acţionează butonul Fișier de la server, se va deschide umătoarea 

fereastră pentru selectarea fișierului de răspuns din spatiul de stocare 

salvat: 
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IV. Tipărirea situaţiei centralizatoare:  

1. Pentru tipărire se va acţiona butonul de Tipărire, se va deschide 

fereastra: 

 

2. Se vor selecta / bifa ordinele de plată care se vor tipări pe situaţia 

centralizatoare, respectiv se vor plăti.  

3. Se vor seta semnăturile conform instrucţunilor din capitolul 3.2. 
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NOTĂ! Atunci când se plătesc parţial ordinele, la momentul plăţii lor se revine 

în această formă pentru a selecta ordinele de plată care nu au fost plătite. 

4. Pentru a schimba data de de emitere a ordinelor care se plătesc și 

tipăresc, în câmpul de Dată de emitere se completează noua dată. 

Câmpul nu este obligatoriu de completat, dacă nu se va completa, data 

de emitere a ordinelor de plată va fi cea înregistrată la crearea 

centralizatorului. 
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5. Pentru generare raport se va acţiona butonul Tipărire: 

 

6. Pentru export în excel se vor urma instrucţiunile din capitolul 3.3. 

NOTA! In această fereastră de Tipărire pot fi editate valorile câmpurilor cu 

alte valori decât cele salvate în fereastra de Detalii ordine de plată. Nu se vor 

salva în baza de date valorile editate, dar se vor genera în raportul tipărit. 

V. Tipărirea Ordinului de plată multiplu (OPTM):  

1. Pentru tipărire se va acţiona butonul de Tipărire multiplă, se va deschide 

fereastra: 
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Opţiunea este disponibilă doar în condiţii de centralizator ordine de plată închis 

2. Se va completa “Număr document de la”. Se vor selecta / bifa ordinele de 

plată care se vor tipări pe OPTM, respectiv se vor plăti.  

NOTA! Pe fiecare ordin de plată multiplu se vor genera câte 15 linii din lista 

plătilor generate. Faţă de primul număr atribuit în câmpul “Număr document de 

la” se vor insera numere consecutive pentru următoarele ordine de plată 

multiple. 

3. Se va completa “Dată emitere”. 

4. Opţional se poate completa şi Cod angajament. 

5. Pentru generare raport se va acţiona butonul Tipărire: 



 
 
 
 
 
 
 

 

 

Versiune document: 1.0  Pag 225 of 300                                                                                  

 

 

 

 

UNIUNEA EUROPEANĂ 
Fondul Social European 

 

            

               
    
     GUVERNUL ROMÂNIEI 
Ministerul Dezvoltării Regionale 
şi Administraţiei Publice 

 

                                 

 

 
                                   

                                    Instrumente Structurale 
                                     2007-2013 

 

Pentru a avea cod de bare, centralizatorul de ordine de plată trebuie trimise 

către aplicaţia centrală, trimitere efectuată prin comenzile “Trimiere la server” 

sau “Fişier pentru server”, descrise mai sus. 

6. Export fișiere bănci, ordine.txt, pentru importul ordinelor de plată în 

aplicaţia de la Ministerul Finantelor (OPFV) 

Opţiunea este activă doar după închiderea centralizatorului. 

Se vor parcurge următorii pașii: 

1. Se va acţiona butonul Export fișiere bănci, la acţionarea lui se va deschide 

fereastra: 
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2. Se vor selecta / bifa ordinele de plată care se vor exporta, respectiv se 

vor plăti. 

NOTĂ! Atunci când se plătesc parţial ordinele, la momentul plăţii lor se revine 

în această formă pentru a selecta ordinele de plată care nu au fost plătite. 

3. Pentru a schimba data de de emitere a ordinelor care se plătesc și 

exportă, în câmpul de Dată de emitere se completează noua dată. 

Câmpul nu este obligatoriu de completat, dacă nu se va completa, data 

de emitere a ordinelor de plată va fi cea înregistrată la crearea 

centralizatorului. 
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4. Pentru export se va acţiona butonul Exportă, se va deschide o fereastră 

pentru selectarea spaţiului de salvare. Acest fișier se va salva în folderul 

aplicaţiei de la Ministerul Finanţelor, acolo unde aceasta a fost instalată: 
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Atenţie! Salvarea acestui fișier în folderul aplicaţiei OPFV va duce la 

suprascrierea datelor precedente. Pentru a nu se pierde datele faceţi o copie a 

fișierului ordine.txt în altă locaţie. 

5. Pentru export în excel se vor urma instrucţiunile din capitolul 3.3. 

 

 

 

4.1.3.2.3. Declaraţia 112 

 

Comanda Declaratia 112 permite generarea declaraţiei privind obligaţiile de 

plată a contributiilor sociale, impozitului pe venit și evidenţa nominală a 

persoanelor asigurate. 

La acţionarea butonului Declaratia 112 se deschide fereastra: 
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Fereastra este structurata în două zone: 

1. O zonă de afișare detalii stat de plată și date de identificare a unităţii de 

învăţământ. 

2. O zonă de preluare / modificare creanţe, datorii și obligaţii ale unităţii de 

învăţământ în calitate de angajator și ale angajaţilor, structurată pe trei 

anexe: Anexa nr. 1, Anexa nr. 1.1, Anexa nr. 1.2. 

Declaraţia 112 este construită conform instrucţiunilor date de ANAF și postate 

pe http://www.anaf.ro, și respectă validările impuse la verificarea și validarea cu 

Softul J.  
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Declaraţia se întocmește pentru fiecare lună de lucru, informaţiile fiind preluate 

din statul de plată, iniţial sau rectificativ.  

La deschiderea pentru prima dată a formei Declaraţia 112 informaţiile sunt 

preluate automat din baza de date. Pentru salvarea datelor preluate în 

declaraţia 112, se acţionează butonul “Salvează”, ulterior dacă se efectuează 

modificări în statul de plată, pentru actualizarea declaraţiei 112 cu ultimele 

modificări se va acţioana butonul “Actualizare declaraţie” 

Câmpurile de pe declaraţia 112 care pot fi editate sunt cele pe fond alb, 

câmpurile pe fond gri nu pot fi editate datele fiind preluate din baza de date. 

Pentru salvarea fișierului xml se va parcurge următorul flux: 

� Se acţionează butonul “Generare fișier XML” 

� Se deschide o fereastră de navigare pentru selectarea spaţiului de 

salvare a fișierului: 
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� 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 ANAF (softul J). 

Deasemea poate fi exportat un fișier XML care poate fi importat în Softul A, unde 

datele importate pot fi prelucrate. 

Pentru salvarea fișierului xml pentru softul A se va parcurge următorul flux: 

� Se acţioneaza butonul “Fișier Softul A” 

� Se deschide o fereastră de navigare pentru selectarea spaţiului de 

salvare a fișierului: 
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� Se va păstra denumirea fișierului asa cum este propus de aplicaţie și se 

acţionează butonul “Save” pentru salvare. 

� Aplicaţia generează mesajul: 

 

� Ulterior, fișierul XML va fi putea fi importat în Softul A, program furnizat 

de ANAF 
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Pe lângă generarea fișierului xml, aplicaţia permite tipărirea rapoartelor pentru 

depunere conform legislaţiei în vigoare: 

1. Tipărirea Anexei 1.1,  

Fluxul este următorul: 

� Din forma principală se executa un click de mouse pe tabul “Anexa nr. 

1.1”, se deschide fereastra: 

 

� De pe formă se acţionează butonul “Tipărire”,  se deschide fereastra: 
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� Se va acţiona butonul “Tipărire”, se deschide fereastra: 
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� Pentru vizualizarea integrală a raportului se va acţiona butonul  din 

bara de butoane, iar pentru tipărire se va acţiona butonul de imprimantă 

. 

2. Tiparire Anexa 4 și 5,  

Fluxul este următorul: 

� Din meniul de butoane de pe forma de Declaraţie 112 se acţionează 

butonul “Anexa 4/5”, se deschide fereastra: 

 

� Se va acţiona butonul “Tipărire”, se deschide fereastra: 
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� Pentru vizualizarea integrală a raportului se va acţiona butonul  din 

bara de butoane, iar pentru tipărire se va acţiona butonul de imprimantă 

. 
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3. Tiparirea Anexei 1.2,  

Fluxul este următorul: 

� Din forma principală se executa un click de mouse pe tabul “Anexa nr. 

1.2”, se deschide fereastra: 
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NOTĂ! Se pot tipări toti salariaţii prin bifarea câmpului “Selectează tot” sau 

bifând câmpurile din lista Anexa 1.2 din gridul anexei 

� De pe formă se acţionează butonul “Tipărire”,  se deschide fereastra: 
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� Se va acţiona butonul “Tipărire”, se deschide fereastra: 
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� Pentru vizualizarea integrală a raportului se va acţiona butonul  din 

bara de butoane, iar pentru tipărire se va acţiona butonul de imprimantă 

. 

 

4.1.3.2.4. Declaraţia 205 

 

Comanda Declaratia 205 permite declararea impozitului anual pe venitul din 

salarii pentru fiecare salariat - în locul fișelor fiscale. 

NOTĂ! Fluxul de lucru pentru Declaraţia 205 este disponibil în aplicaţia centrală în 

pagina de Informaţii și fișiere utile. 

 

La acţionarea butonului Declaratia 205 se deschide fereastra: 
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Declaraţia 205 este construită conform instrucţiunilor date de ANAF și postate 

pe http://www.anaf.ro, și respectă validarile impuse la verificarea și validarea cu 

Softul J (Dukintegrator).  

Începând cu anul 2013, agenţii economici plătitori de venituri din salarii, pentru 

simplificarea activităţii acestora,  nu vor mai depune fișele fiscale care 

cuprindeau veniturile nete și impozitele pe salarii aferente, adică acele fișe FF1 

şi FF2. 

La deschiderea pentru prima dată a formei Declaraţia 205 informaţiile sunt 

preluate după selectarea lunilor pentru care trebuie să se preia datele: 
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Pentru salvarea datelor preluate în declaraţia 205, se acţionează butonul 

“Salvează”, ulterior dacă se efectuează modificări în statul de plată, pentru 

actualizarea declaraţiei 205 cu ultimele modificări se va acţiona butonul 

“Actualizare declaraţie” 

Câmpurile de pe declaratia 205 care pot fi editate sunt cele pe fond alb, 

câmpurile pe fond gri nu pot fi editate, datele fiind preluate din baza de date. 

Fereastra este structurată în mai multe zone: 

a) Perioada de raportare: 

 

 

b) Secţiunea I “Date de identificare a plătitorului de venit”: 
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c) Secţiunea II “Date recapitulative”: 

 

d) Sectiunea III “Date privind natura veniturilor” 
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e) Secţiunea IV “Date informative privind impozitul retinut la sursă și 

caștigurile/pierderile realizate, pe beneficiari de venit” 

 

NOTĂ! Această secţiune este vizibilă doar după bifarea unuia dintre tipurile de venit, 

cu execepţia Venitului din salarii din secţiunea III. 

f) Secţiunea V “Date informaţive privind impozitul pe veniturile din salarii” 

 

g) O zonă de comenzi / butoane: 

 

 

Descrierea zonelor identificate: 

a) Perioada de raportare: 

� An: anul pentru care se va genera declaratia 205. 
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� Este rectificativ: câmpul nu poate fi modificat, valoarea lui se va 

schimba din Nu în Da la crearea unei declaraţii rectificative. 

b) Sectţiunea I “Date de identificare a plătitorului de venit”:  

La deschiderea  ferestrei câmpurile din această fereastră sunt completate 

automat cu valorile câmpurilor din fereastra Setări / Detalii generale școală. 

Cuprinde următoarele câmpuri:  

� Cod de identificare fiscală (CNP sau CUI),  

� Denumire / Nume și prenume, 

� Domiciliu fiscal,  

� Tel,  

� Fax,  

� Email.  

Câmpurile pot fi editate cu alte valori decât cele preluate automat.  

 

c) Secţiunea II “Date recapitulative”: 

Câmpurile din această zonă nu pot fi editate, ele însumând valori din secţiunile 

IV și V pe tipuri de venit, astfel: 

� NrCrt: va afișa numărul de ordine pentru tipul de venit preluat din 

secţiunile IV și V, 

� Tip de venit: tipul de venit conform celor selectate în secţiunea IV 

� Număr de beneficiari: va însuma numărul de înregistrări din secţtiunile 

IV și V; 

� Total castig (lei): va afișa totalul câștigurilor operate în secţiunea IV pe 

tipuri de venit 

� Total pierdere (lei): va afișa totalul pierderilor operate în secţiunea IV pe 

tipuri de venit 

� Total baza de calcul a impozitului (lei): va afișa totalul bazelor de calcul 

din secţiunea V 
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� Total impozit reţinut (lei): va afisa totalul impozitului reţinut din 

secţiunea V. 

. 

d) Secţiunea III “Date privind natura veniturilor” 

În această secţiune sunt disponibile următoarele tipuri de venituri: 

a)venituri din drepturi de proprietate intelectuală; 

b) venituri din activităţi desfășurate în baza contractelor/convenţiilor civile 

încheiate potrivit Codului civil, precum și a contractelor de agent;(redefinit 

conform modificărilor din Codul fiscal). 

c)venituri din activitatea de expertiză contabilă și tehnică, judiciară și 

extrajudiciară; 

d)venituri din activităţi independente realizate într-o formă de asociere cu o 

persoană juridică, microintreprindere; 

e) venituri sub forma căștigurilor din operaţiuni de vânzare-cumpărare de valută 

la termen, pe baza de contract, precum și orice alte operaţiuni similare; 

f) venituri obţinute din valorificarea bunurilor sub forma deșeurilor din 

patrimoniul afacerii, potrivit art. 78 alin.(1) lit.f) din Codul fiscal; 

g) căștiguri din transferul titlurilor de valoare, altele decât părţile sociale și 

valorile mobiliare în cazul societăţilor închise; 

h)venituri din salarii;  

i)venituri din dividende; 

j) venituri din dobânzi; 

k) căștiguri din transferul valorilor mobiliare, în cazul societăţilor închise și a 

părţilor sociale; 

l)venituri din lichidarea persoanei juridice; 

m) venituri din premii; 

n)venituri din jocuri de noroc; 

o)venituri din pensii; 
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p)venituri din activităţi agricole; 

q)venituri din arendare; 

r) venituri din alte surse. 

Pentru înregistrarea veniturilor obţinute la una din categoriile de mai sus (mai 

puţin Venituri din salarii) se va bifa câmpul corespunzător, automat aplicaţia va 

crea o secţiune de completare înregistrări în Secţiunea IV astfel: 

 

  

e) Secţiunea IV “Date informative privind impozitul reţinut la sursă și 

căștigurile / pierderile realizate, pe beneficiari de venit” 

NOTĂ! Această secţiune este vizibilă doar după bifarea unuia dintre tipurile de venit, 

cu excepţia Venitului din salarii din secţiunea V. 

Secţiunea are două zone distincte: 

1) O zonă de vizualizare date adăugate pe tip de venit, cu următoarele 

informaţii: 

� IdUnic: se va insera automat un cod unic de persoană 

� TipAB: se va afişa informaţia de locaţie unde a fost obţinut impozitul. 

� Nume și prenume beneficiar de venit: va afișa numele și prenumele 

beneficiarului de venit 
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� Cod numeric personal  / Număr de identificare fiscală: va afișa Cod 

numeric personal  / Număr de identificare fiscală al beneficiarului de 

venit 

� Tipul de venit: este setat automat de aplicaţie și nu poate fi editat 

� Plată anticipată / Impozit final: va afișa valoarea de plată anticipată sau 

impozit final efectuată / efectuat. 

�  Câștig (lei) – va afișa valoarea câștigului pe tipul de venit înregistrat 

� Pierdere (lei) - va afișa valoarea pierderii pe tipul de venit înregistrat  

� Baza de calcul a impozitului: se va afișa baza de calcul a impozitului 

� Impozit retinut (lei): se va afișa valoarea impozitului reţinut pe tipul de 

venit înregistrat. 

 

2) O zonă de butoane / comenzi pentru editare înregistrări de venituri. 

Operaţiile care pot fi efectuate sunt: Adăugare, Modificare, Ştergere 

 

2.1)  Comanda Adaugă: permite adăugarea unei noi înregistrări 

Fluxul de adăugare este: 

• La acţionarea butonului se va deschide fereastra: 
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• Se vor completa următoarele câmpuri: 

o Nume și prenume beneficiar de venit: se va completa numele și prenumele 

beneficiarului de venit 

o Cod numeric personal  / Număr de identificare fiscală: se va completa Cod 

numeric personal  / Număr de identificare fiscală al beneficiarului de 

venit 

o Tipul de venit: este setat automat de aplicaţie și nu poate fi editat 

o Plata anticipată / Impozit final: câmpul este editabil doar pentru tipurile de 

venit: 01, 02, 03 altfel aplicaţia setează automat tipul de plată și nu este 

editabil. 

o Câștig (lei) - se va completa în funcţie de tipul de venit pentru care se face 

adăugarea  

o Pierdere (lei) - se va completa în funcţie de tipul de venit pentru care se 

face adăugarea  

o Bază de calcul a impozitului: se va înregistra baza de calcul a impozitului 

o Impozit reţinut (lei): se va înregistra valoarea impozitului reţinut. 
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• Pentru salvarea datelor se va acţiona butonul “Salvează”, aplicaţia va 

reveni în fereastra principală: 

 

 

2.2. ) Comanda Modifică: permite modificarea unei înregistrari pe tipul de 

venit selectat. 

Fluxul de modificare este următorul: 

• Se va selecta înregistrarea de modificat și se va acţiona butonul 

“Modifică”, se va deschide ferestra: 

 

• Se vor edita câmpurile de modificat, pentru salvarea datelor se va acţiona 

butonul Salvează, aplicaţia va reveni în forma principală. 
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2..3. ) Comanda Şterge: permite ștergerea unei înregistrări pe tipul de venit 

selectat. 

Fluxul de ștergere este următorul: 

• Se va selecta înregistrarea de șters și se va acţiona butonul “Şterge”, 

aplicaţia va genera mesajul de confirmare a ștergerii: 

 

• Pentru confirmare se va selecta opţiunea “Da” 

 

f) Secţiunea V “Date informative privind impozitul pe veniturile din salarii” 

Secţiunea are 3 zone distincte: 

1) O zonă de vizualizare date adăugate pe tip de venit: 

 

Datele din această zonă sunt preluate din baza de date de pe lunile de calcul 

închise. 

Se va crea câte o înregistrare pe fiecare salariaţ în parte existent în lunile de 

calcul din perioada de raportare, la funcţia de bază ori în afara funcţiei de bază, 

astfel: 

� IdUnic: se va insera automat un cod unic de persoană 

� TipAB: se va afişa informaţia de locaţie unde a fost obţinut impozitul. 
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� Nume și prenume beneficiar: se afișează numele și prenumele salariatului 

pentru care s-a reţinut și plătit impozit.  

� Cod numeric personal/Număr de identificare fiscală - se afișează codul 

numeric personal  

� Funcţia de bază/În afara funcţiei de bază: se va afisa informaţia în funcţie 

de ce a avut salariaţul setat. Practic dacă salariaţul a avut cel puţin într-o 

lună de raportare setat “Este funcţie de bază” atunci aceasta va fi și 

informaţia afișată. 

� Venit brut anual: se va afișa suma venitului brut încasat de asigurat în 

perioada de raportare. 

� Deduceri personale:  se va afișa suma deducerilor personale acordate 

salariatului în perioada de raportare. 

� Alte deduceri: se va afișa suma de alte deduceri acordate salariatului în 

perioada de raportare, respectiv valoarea deducerii de sindicat și a 

dedecerii pentru pensia facultativă. 

� Baza calcul a impozitului: se va afișa baza de calcul a impozitului reţinut în 

perioada de raportare. 

� Impozit anual reţinut: se va afișa valoarea impozitului annual reţinut în 

perioada de raportare. 

 

1. O zona de butoane / comenzi. Se pot efectua următoarele operaţii: 

Adăugare, Modificare, Ştergere, Export în excel 
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2. O zonă de filtrare date: după nume și după CNP 

 

 

2.1) Comanda Adaugă: permite adăugarea unei noi înregistrări.  

NOTĂ! Un salariaţ poate avea maxim două înregistrari, una pe “Funcţie de bază” 

și una pe “În afara funcţiei de bază”. 

Fluxul de adăugare este: 

• La acţionarea butonului se va deschide fereastra: 
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• Se vor completa următoarele câmpuri: 

o Nume și prenume beneficiar de venit: se va completa numele și prenumele 

beneficiarului de venit 

o Cod numeric personal  / Număr de identificare fiscala: se va completa Cod 

numeric personal  / Număr de identificare fiscală al beneficiarului de 

venit 

o Funcţia de bază: se va selecta din lista tipul de funcţie deţinută 

o Venit brut anual (lei): se va înregistra venit brut obţinut pe anul precedent 

o Deduceri personale: se va înregistra deducerea personală acordata în 

anul precedent pentru funcţiile de bază; nu se completează dacă 

înregistrarea este setată pe “În afara funcţiei de bază” 

o Alte deduceri: se va înregistra suma de alte deduceri acordate în anul 

precedent, respectiv pe deducerea de sindicat și pensie facultativă; nu se 

completează daca înregistrarea este “În afara funcţiei de bază” 
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o Baza de calcul a impozitului: se va înregistra baza de calcul a impozitului 

pentru anul precedent 

o Impozit reţinut (lei): se va înregistra valoarea impozitului reţinut pe anul 

precedent. 

o Venituri din salarii pentru activitatea desfăşurată în: este un câmp de tip 

listă cu două valori: România şi Străinătate. Se va selecta valoarea 

corectă. 

• Pentru salvarea datelor se va acţiona butonul “Salvează”, aplicaţia va 

reveni în fereastra principală 

 

2.2) Comanda Modifică: permite modificarea unei înregistrări pe tipul de venit 

selectat. 

Fluxul de modificare este următorul: 

• Se va selecta înregistrarea de modificat și se va acţiona butonul 

“Modifică”, se va deschide ferestra: 
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• Se vor edita câmpurile de modificat,  

• Pentru salvarea datelor se va acţiona butonul Salvează, aplicaţia va 

reveni în forma principală. 

 

2.3) Comanda Şterge: permite ștergerea unei înregistrări pe tipul de venit 

selectat. 

Fluxul de ștergere este următorul: 

• Se va selectat înregistrarea de șters și se va acţiona butonul “Şterge”, 

aplicaţia va genera mesajul de confirmare a ștergerii: 

 

Pentru confirmare se va selecta opţiunea “Da” 

 

2.4) Comanda Exportă în excel: permite exportul în excel a datelor din Secţiunea 

V.  

Fluxul de lucru este următorul: 

� Se va acţiona butonul Exportă în excel 

� Se va deschide fereastra de selectare a spaţiului de salvare a fișierului: 
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� Se va salva fișierul 

� Aplicaţia va genera mesajul: 

 

 

 

g) O zonă de comenzi / butoane: 
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1. Comanda “Salvează:”: permite salvarea datelor după ce au fost verificate. 

Pentru salvare se acţionează butonul “Salvează”, aplicaţia generează 

mesajul: 

 

NOTĂ!  Dacă au fost bifate tipuri de venit în Secţiunea III pentru care nu au fost 

adăugate și înregistrări în Secţiunea IV atunci salvarea declaraţiei nu va fi 

posibilă, aplicaţia va genera mesajul de eroare: 

 

 

Si va marca secţiunea necompletată: 

 

 

Pentru salvare se va debifa tipul de venit pentru care nu există înregistrari 

 

2. Comanda Anulează: va anula salvarea modificărilor efectuate. 
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La acţionarea butonului, daca au fost efectuate modificări, aplicaţia va afișa 

mesajul: 

 

Dacă se confirmă efectuarea operaţiei, aplicaţia va ieși din fereastra și va reveni 

în meniul Utilitare. 

3. Comanda Blochează: daca declaraţia este în forma finală, înainte de a 

genera fișierul XML declaraţia se va bloca, datele nemaiputând fi 

modificate, se va acţiona butonul “Blochează”, aplicaţia generează 

mesajul: 

 

Pentru confirmare se va selecta opţiunea “Da”, eticheta butonului “Blochează” 

se va transforma în “Deblochează”: 

 

 

NOTĂ! Salvarea declaraţiei nu mai este posibilă după blocarea declaraţiei, 

butonul se inactivează. 
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Pentru deblocarea declaraţiei se va acţiona butonul “Deblochează”, aplicaţia va 

genera mesajul: 

 

Pentru confirmarea operaţiei se va selecta opţiunea “Da”. 

 

4. Comanda Şterge: comanda va permite ștergerea declaraţiei 205 cu toate 

modificările efectuate, salvate sau nu, și părăsirea ferestrei. La 

acţionarea butonului aplicaţia va genera mesajul: 

 

Pentru confirmare se va selecta opţiunea Da. 

 

5. Comanda Actualizează declaraţie: va permite preluarea datelor din baza 

de date și stergerea modificărilor efectuate ulterior. La acţionarea 

butonului aplicaţia va deschide fereastra de selectare a lunilor din care 

se vor prelua datele:  
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După selectarea lunilor de preluare a datelor și actionarea butonului 

Contiună,apara mesajul: 

 

 

6. Comanda Comasare: va permite preluarea datelor din alte baze de date. 

Atenţie! Comasarea se poate face cu baze date care sunt la aceeași versiune a 

aplicaţiei locale. 

Fluxul de lucru este următorul: 

� Se va acţiona “Comasare” 

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

prelua datele 
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� Se va selecta fișierul și se va deschide fereastra: 

 

� Se vor selecta salariaţii doriti la preluare (toţi sau doar o parte) și se va 

acţiona “Preluare date” 

� Se va deschide fereastra pentru selectarea lunilor de preluare a datelor 
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� Si se va acţiona Continuă 

� Se va reveni în forma de D205 unde datele vor fi cumulate la datele déjà 

existente. 

 

7. Comanda Generare fișier XML: va permite generarea și salvarea fișierului 

XML pentru verificare și validare în softul J (DukIntegrator) 

Fluxul de lucru este următorul: 

� Pentru salvarea fișierului XML se va acţiona butonul “Generare fișier 

XML” 

� Se va deschide o fereastră pentru selectarea spaţiului de salvare a 

fișierului XML: 
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� După salvarea fișierului, acesta poate fi încărcat în Softul J 

(DukIntegrator) pentru verificare și validare date. 

 

 

4.1.3.2.5. Export fișiere bănci 

 

Comanda Export fișiere bănci permite exportul fișierelor de bănci pentru rest 

de plată la lichidare, respectiv pentru plata sumelor de avans. 

Pentru generarea fișierului pentru bănci trebuie ca cel putin un angajat să aibă  

înregistrat contul bancar, altfel aplicaţia va genera următorul mesaj: 
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Fluxul de generare a exportului de fișiere la bănci este următorul: 

� Se acţionează butonul Fișiere bănci avans sau Fișiere bănci lichidare,  

se deschide fereastra: 

  

� Se selectează banca pentru care se va genera exportul 

� Se acţionează butonul  

� Se va deschide fereastra pentru selectarea spaţiului de salvare: 
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� Fișierele la bănci pot fi generate atât pe total cât și pe surse de finanţare, 

implicit se generează per Total. Dacă se dorește generarea datelor pe 

surse de finanţare se va bifa câmpul “Pe surse de finanţare”. Implicit 

toate sursele de finanţare sunt selectate, dacă se dorește generarea pe o 

anumită sursă de finanţare se vor bifa / debifa corespunzator: 
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� Se selectează tipul de fișier generat, respectiv se bifează una din 

opţiunile: CSV, DBF, TXT,  

� Se completează data plăţii 

� Se acţionează butonul Exportă pentru efectuarea exportului. 

� Aplicaţia generează următorul mesajul: 

 

NOTĂ: 
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� Fiecare din bancile pentru care se va genera un fișier de export trebuie 

să aibă atașată o machetă în Nomenclator bănci. 

� Dacă banca selectată nu are o machetă atașată, aplicaţia va genera 

mesajul: 

 

Prin bifarea opţiunii Da se va deschide fereastra Nomenclator bănci de unde se 

va seta macheta corespunzătoare: 
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Bifând opţiunea de generare fișiere bănci pe surse de finanţare, se va crea 

câte un fișier pentru fiecare sursa de finanţare selectată, aplicaţia înformând 

asupra fișierelor create: 

 

Denumirea fișierului propusă la salvare va fi precedată de numele sursei de 

finanţare: 

 

Fluxul de generare a fișierului de bănci pentru avans este asemănător celui de 

la lichidare cu deosebirea că trebuie să se selecteze din lista de avansuri datele 

de identificare a statului de avans inainte de generare: 
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Dacă pentru salariaţii care au sume de avans înregistrate se dorește generarea 

fișierului de export, și nu au fost înregistrate conturi bancare preferenţiale, 

aplicaţia generează mesajul: 
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4.1.4. Submeniul Setări 

La accesarea submeniului Setări se va afișa următoarea fereastră: 

 

Meniul este structurat în mai multe submeniuri: 

1) Tipuri de concedii  medicale – nomenclator tipurilor de concedii 

medicale utilizate la înregistrarea certificatelor medicale 

2) Normă lucrătoare luni – nomenclatorul zilelor lucrătoare pe luni din 

fiecare an 
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3) Nomenclator bănci – nomenclatorul băncilor utilizate în înregistrarea 

conturilor bancare 

4) Machete export fișiere bănci – nomenclator de definire și setare a 

fișierelor de bănci pentru export. 

5) Nomenclator zile libere: nomenclatorul zilelor libere din fiecare an. 

 

 

 

 

 

4.1.4.1. Tipuri de Concedii medicale 

 

În submeniul Tipuri de concedii medicale se pot vizualiza tipurile de concedii 

medicale utilizate la înregistrarea certificatelor medicale 
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Valorile tipurilor de concedii medicale nu sunt editabile. Setările pe tipurile de 

concedii medicale 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_TipuriCM.esf” descărcat din aplicaţia centrală: 

 

• Pentru confirmare se va acţiona 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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4.1.4.2. Normă lucrătoare pe luni 

 

În submeniul Normă lucrătoare pe luni se pot vizualiza normele de zile 

lucrătoare pe luni din fiecare an calendaristic: 
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Valorile normelor lucratoare pe luni nu sunt editabile, ele fiind calculate 

automta de aplicaţie după preluarea zilelor libere din fiecare an calendaristic.  
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4.1.4.3. Nomenclator bănci 

Submeniul Nomenclator bănci se prezintă astfel: 

 

Submeniul Nomenclator bănci este structurat în două zone:  

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

 

 

1. În zona de afișare informaţii bănci se vizualizează următoarele informaţii:  

� Cod bancă: se va afișa codul băncii înregistrat în aplicaţie;  

�  Nume bancă: se va afișa denumirea băncii,  

� Cont colector: se va afișa contul colector înregistrat la nivelul băncii.  

 

2. Operaţiile care pot fi efectuate asupra băncilor utilizând opţiunile din zona 

de comenzi sunt:  

a) Comanda Adaugă: permite adăugarea unei bănci.  

Pentru adăugare se va parcurge următorul flux de lucru:  

 

• Se acţionează butonul “Adaugă”, se deschide următoarea fereastră:  
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• Se completează următoarele câmpuri:  

� Cod BIC: este un câmp de tip listă; se va selecta din listă codul băncii a 

cărei valoare este codul BIC atribuit băncii (de exemplu RNCB pentru 

BCR); este câmp obligatoriu de completat.  

NOTĂ!Pe baza acestui cod se va efectua verificarea corectitudinii contului IBAN.  

� Nume bancă: se va completa denumirea băncii; câmp obligatoriu de 

completat;  

� Cont colector: se va înregistra contul colector al băncii unde unitatea are 

convenţie cu banca la care salariaţii au conturi bancare; nu este câmp 

obligatoriu de completat. 

� Machetă: se va atașa o machetă din cele definite sau care a fost definită 

de către utilizator în submeniul Machete fișiere export bănci.  

• Pentru salvarea informaţiilor completate se va acţiona butonul Salvează 
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După salvarea datelor se precompletează secţiunea Detalii conturi plătitoare cu 

informaţii pe sursele de finanţare. 

NOTĂ! Conturile plătitoare sunt conturile de trezorerie. 

 

Pentru adăugarea conturilor plătitoare ale unităţii se parcurgul fluxul: 

� Se acţionează butonul Modifică, se deschide fereastra Detalii cont 

platitor: 
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� Se înregistrază contul plătitor în câmpul “Cont IBAN” 

� Dacă este plătitor se va bifa câmpul “Cont platitor”; în momentul în care 

un cont nu mai este plătitor se revine în această formă și se va debifa 

acest câmp sau se va înlocui cu noul cont plătitor. 

� Pentru salvarea datelor se acţionează butonul Salvează: 
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b) Comanda Modifică: permite modificarea detaliilor legate de banca 

înregistrată.  

 

Pentru modificarea unei băncii se va parcurge următorul flux de lucru:  

• Se selectază banca de modificat 

• Se acţionează butonul “Modifică”; se deschide următoarea fereastră:  

 

 

• Se vor modifica câmpurile care trebuie să fie modificate  

• Pentru salvarea informaţiilor completate se acţionează butonul Salvează,  

c) Comanda Şterge: permite ștergerea unui băncii înregistrate  

 

Pentru ștergerea unei băncii se va parcurge următorul flux de lucru:  
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• Se va selecta banca 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”.  

NOTĂ! O bancă nu poate fi ștearsă atât timp căt ea este utilizată în forma de 

Conturi bancare din submeniul de Date persoană. Mesajul de atenţionare fiind: 
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4.1.4.4. Machete Export fișiere bănci 

Submeniul Machete export fișiere bănci se prezintă astfel: 

 

Submeniul Machete export fișiere bănci este structurat în două zone:  

 

1. O zonă de afiăare informaţii machetă:  
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3. O zona de comenzi cu următoarele comenzi: Adaugă, Modifică, Şterge 

,Importă, Exportă:  

 

 

1. În zona de afișare informaţii machete se vizualizează numele fișierelor 

definite. La instalare aplicaţia are deja definite câteva fișiere.  
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2.      Operaţiile care pot fi efectuate asupra machetelor utilizând opţiunile din 

zona de comenzi sunt:  

a) Comanda Adaugă: permite adăugarea unei machete.  

Pentru adăugarea unei machte se va parcurge următorul flux de lucru:  

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

următoarea fereastra:  

 

 

• Se completează următoarele câmpuri:  

� Nume machetă: se va tasta numele machetei, este câmp obligatoriu de 

completat. 

� Separator: se va tasta separatorul dintre câmpuri. 

� Separator zecimale: se va tasta separatorul de zecimale pentru 

câmpurile de tip sumă, implicit aplicaţia setează virgula. 
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� Câmpuri: este o lista cu valori care pot apărea ca și coloane în fișierul de 

export 

� Butoanele  și  permit adăugarea câmpurilor 

în lista de coloane care vor apărea în macheta definită, pentru adăugare 

se va selecta coloana dorită. 

� Butoanele  și  se folosesc pentru stabilirea 

ordinei de afișare a coloanelor, respectiv mutare sus sau jos. 

� Valoare câmp predefinit 1: se va tasta valoarea câmpului “Câmp 

predefinit 1” selectat din lista de valori “Câmpuri” 

� Valoare câmp predefinit 2: se va tasta valoarea câmpului “Câmp 

predefinit 2” selectat din lista de valori “Câmpuri” 

� Aliniere total: va afișa un total pe valoarea câmpurilor de tip sumă; se 

poate selecta ca acest total să se afișeze în antet sau subsol.  

� Configurare: opţiune care permite configurarea pe anumite setări a unei 

coloane selectate. 

� Pentru salvarea datelor se va acţiona butonul Salvează 

 

Pentru configurarea unui câmp selectat se vor urma pașii: 

• Se va selecta un câmp din lista de valori: 
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• Se va acţiona butonul Configurare, se va deschide fereastra: 

 

 

• Se vor completa / edita următoarele câmpuri: 
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� Nume câmp: aplicaţia propune implicit același nume asociat în coloana 

Câmpuri, se poate modifica cu o valoare dorită în fișierul de export 

� Format: este un câmp de tip list în care se va stabili formatul câmpurilor 

de tip Număr sau Dată.  

� Lungime: se va stabili lungimea caracterelor aferente câmpului care se 

configurează 

� Aliniere: este un câmp de tip listă cu două valori: Stânga, Dreapta, Nimic: 

se va stabili afișarea câmpului ca și pozitionare, la stânga sau la dreapta. 

� Prefix: se vor tasta cu caracterele care se doresc a fi afișate înaintea 

câmpului configurat; de exemplu: “000suma”, prefixul fiind “000” 

� Sufix: se vor tasta cu caracterele care se doresc a fi afișate după câmpul 

configurat; de exemplu:  “suma000”, sufixul fiind “000” 

• Pentru salvarea datelor se va acţiona butonul Salvează: 
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b) Comanda Modifică: permite modificarea detaliilor unei machete create de 

utilizator. Nu pot fi modificate machetele predefinite în aplicaţie. 

 

Pentru modificarea unei machete se va parcurge următorul flux de lucru:  

• Se selectează macheta de modificat: 

 

• Se acţioneaza butonul “Modifica”; 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  

c) Comanda Şterge: permite ștergerea unei machete definită de utilizator. 

 

Nu pot fi șterse machetele predefinite în aplicaţie. 

Pentru ștergerea unei machete se va parcurge următorul flux de lucru:  

• Se va selecta macheta de șters: 
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• Se acţioneazaă butonul “Şterge”; la acţionarea butonului aplicaţia va 

genera un mesaj de confirmare ștergere:  

 

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

• Aplicaţia va genera mesajul: 
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d)Comanda Importă: permite importul unei machete dintr-un fișier XML. 

Pașii de import sunt: 

� Se acţionează butonul Importă 

� Se deschide fereastra: 

 

� Se va selecta calea de acces către machetă care se va importa 

� Se va selecta macheta și se va acţiona butonul Open. 

� Aplicaţia va genera mesajul: 
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� Daca există deja o machetă cu  acelasi nume, aplicaţia va genera 

mesajul: 

 

a) Comanda Exportă: permite exportul unei machete într-un fișier XML. 

Pașii de export sunt: 

� Se acţionează butonul Exportă 

� Se deschide fereastra: 

 

� Se va selecta calea către spatiul de salvare al machete și se va completa 

numele fișierului XML 
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� Se va acţiona butonul Save pentru salvare. 

� Aplicaţia va genera mesajul: 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.4.5. Nomenclator zile libere 

 

În submeniul Nomenclator zile libere se pot vizualiza zilele libere dintr-un an 

calendaristic si care vor genera automat norma lucratoare din fiecare lună de 

calcul: 
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Nomenclatorul de zile libere nu este editabil, actualizarea fiind efectuată 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: 

3. 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: 

 

4. 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_TipuriCM.esf” descărcat din aplicaţia centrală: 

 

• Pentru confirmare se va acţiona 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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