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Versiunea 868.02 (13.05.2019) 
ATENTIE!!! 
Deoarece ANAF a schimbat modul de incadrare a contractelor din domeniul constructiilor, pentru 
aplicarea facilitatilor conform OUG 114/2018, precum si marimea coeficientului pentru calculul 
contributiei asiguratorii (CAM), de la 0,3375 la 2,25, toate firmele care au aplicat facilitatile in perioada 
ianuarie – aprilie 2019, trebuie sa refaca calculele privind lichidarea si sa genereze declaratia D112 
rectificativa pentru lunile respective. 
 
Observatii: 
Pentru firmele care se incadreaza in domeniul constructiilor, definit conform OUG114/2018 si care aplica 
facilitatile legiferate, nu se admite: 

 inregistrarea de contracte multiple la nivel de angajat pentru care sa se aplice facilitatile; 
 combinatii de contracte pentru care se aplica facilitatile, cu contracte pentru care nu se aplica 

facilitatile.  
Se admit contracte multiple pentru care nu se aplica facilitati. 
Limitarile se datoreaza implementarii OUG 114/2018 de catre ANAF in D112. 
 
Liste: 

 

Mentor: 

 In lista “Importuri…” din meniul “Miscari”, s-a adaugat coloana Masa neta, care este 
rezultatul scaderii din valoarea coloanei Masa (masa bruta specifica) a masei ambalajelor. 

 In lista “Nomenclator articole…” din meniul “Stocuri”, s-au adaugat coloanele: Este 
ambalaj?, Total masa ambalaj primar, Total masa ambalaj secundar, Total masa ambalaj 
tertiar, Total masa ambalaj desfacere, Masa neta. 

Salarii: 

 In lista “Contributii sinteza” s-au adaugat coloanele Scutit si Datorat care vor contine valoarea 
contributiei si impozitului scutit si datorat, rezultat dupa scutire. 

Comercial: 

 In lista “Profit din vanzare pe facturi” s-a corectat centralizarea serviciilor facturate. 
 

Mentor: 
 INVENTAR – Generarea se poate face pe anumite clase de articole din cadrul gestiunii. 
 AVIZE IESIRE IN CUSTODIE – In cazul livrarilor de pe mai multe pozitii de stoc, pretul de 

descarcare a stocului se inregistreaza ca pret mediu de achizitie. Eventualele retururi din custodie se 
vor inregistra in stoc ca pozitie noua cu pret de achizitie egal cu pretul mediu de achizitie utilizat 
pentru livrarea in custodie. 

 IESIRI – A fost corectat calcul “Total adaos” din fereastra “Livrare”. 
 
Salarii: 
 CONTRACTE VENITURI PROFESIONALE – S-a introdus posibilitatea introducerii persoanelor 

coasigurate ale titularului de contract. 
 CONSTANTE GENERALE – PERSONAL/SALARIZARE – Au fost introduse doua constante in 

sectiunea ZILIERI: Procent calcul CAS zilieri, a carei valoare pre configurata este 25 si Cont credit 
CAS, cont pe care trebuie sa-l selectati din planul de conturi. 
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 ZILIERI – REGISTRU DE EVIDENTA SI PLATA – A fost modificata interfata introducandu-se 
coloana pentru calculul CAS-ului din venitul brut, incepand cu luna mai. 

 
Deoarece ANAF a schimbat metoda de incadrare a veniturilor pentru acordarea 
facilitatilor conform OUG 114/2018 in D112 (se iau in calcul toate veniturile obtinute in 
cursul lunii nu doar cele pentru care se calculeaza CAS), au fost operate urmatoarele 
modificari: 
 SALARII REALIZATE – EXCEPTII – S-a introdus posibilitatea  calcularii venitului brut din net 

pentru firmele care aplica facilitati in constructii, modificandu-se interfata existenta si modul de 
calcul pentru brut.  

 ALTE DREPTURI/PENALIZARI – Idem. 
 CALCUL SALARII – A fost refacut modul de calcul.  
 
Casa de marcat: 
 EMULARE TASTATURA - Corectie pret pentru taxele facturabile, asociate articolelor, definite ca 

procent din pretul de vanzare. 
 
Comercial: 
 LISTARE FACTURI SI TRANSMISIE PRIN E-MAIL – S-a corectat dublarea seriei in anumite 

circumstante. 
 
WMEdi: 
 DOCXCHANGE 2 – S-a modificat pozitia tag-ului: 

DXInvoice/InvoiceLine/TaxTotal/TaxSubtotal/TaxCategory/BaseUnitMeasure care contine pretul 
articolului dupa aplicarea discount-ului. 

 
 
 


