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Versiunea 892.01 (19.11.2020) 

 
 

LISTE: 
      Salarii 

 Lista lichidare – s-au adaugat coloanele „Ore compensate” si „Ore ramase de 
compensat”. 

 Pontaje – s-au adaugat coloanele „Ore precedente comp A/L” (ore precedente de 
compensat avans/lichidare), „Ore curente comp A/L” (ore adaugate pentru 
compensare avans/lichidare), „Ore compensate A/L” (ore compensate la 
avans/lichidare), „Ore de recuperat”. 

 

MENTOR 
      Intrari: 

 Pe facturile de intrare, s-a adaugat optiunea de „Decontare interna”, optiune care 
odata bifata duce la excluderea facurilor respective din Jurnalul de cumparari, 
precum si din D394 si D300 (cu versiunea noua de declaratii). 

 

Trezorerie-Casa/Banca 

 In macheta de selectie a casei/bancii pentru viramentele interne s-a adaugat filtrare 
după filialele firmei. 

 

 SALARII: 

 Nomenclator personal – la click dreapta pe view-ul mare s-a adaugat optiunea 
„Dubleaza aceasta persoana” care duce automat la dublarea inregistrarii, insa cu 
alta marca. 

 Fisa de personal – Date generale – s-a adaugat posibiliatea introducerii nivelului de 
studii; 

 „Acte aditionale” – camp nou pentru introducerea actelor aditionale aferente 
salariatului respectiv 

 Conditii de salarizare: 
„Contract revisal”, camp nou in care se va inregistra numarul contractului de la 
Revisal;  
„Situatia anuala a zilelor de Co” – optiune noua care permite evidenta zilelor de 
concediu de odihna aferente anilor anteriori ce se recupereaza in anul curent. In 
tabul din luna precedenta se trec manual datele referitoare la ziele 
programate/pontate/efectuate/platite pana la luna curenta, iar in tab-ul „Luna 
curenta” se vor completa automat datele din luna precedenta + cele din luna curenta 
aferente pontajului putand fi si editat manual, daca situatiile aduse nu corespund 
realitatii. Datele pentru concediu an anterior devin inactive după 18 luni (calculate 
pornind de la ianuarie anul urmator celui in care trebuiau recuperate zilele de 
concediu). 

 Concedii de odihna – la rezolvarea acestora s-au introdus campuri noi referitoare la  
zilele de concediu din anii precedenti efectuate si platite in luna curenta. 

 Pontaje –  tab nou: „Ore compensate” pentru evidenta orelor suplimentare efectuale 
in lunile precedente care au ramas de compensat prin libere in lunile urmatoare, 
conform legii. Se vor completa manual orele Precedente de compensat, orele 
Supliment de compensat cu orele suplimentare din luna curenta, orele Efectutate cu 
orele suplimentare care s-au compensat in luna curenta in luna, iar campul „Ramase  



 

 

 

de compensat” se va completa automat pe baza campurilor anterioare si se va prelua 
atat de la pontaj avans la pontaj lichidare, cat si de la o luna la alta. 

Nota! Informatiile din campurile de Ore compensate sunt cu titlu informativ pentru o 
evidenta separata in firma, ele nu au nicio influienta asupra orelor sau zilelor lucrate, 
orelor suplimentare sau a salariului calculat in luna curenta. 

Import pontaje din xls   

Importul pontajelor se poate face fara a fi necesar stergerea pontajului existent. Se va 
modifica tipul de intrerupere astfel:  

1. Se inlocuieste tipul intreruperii cu noua intrerupere pentru ziua respectiva. Restul 
zilelor raman nemodificate  

2. Pentru a sterge intreruperea se va pune 0. 

Atentie!  

Pontaj membri cooperatori care beneficiaza de indemnizatia de 41,5% din salariul 
mediu brut: avand in vedere faptul ca in D112 se cer raportarea numarului de ore 
program redus, respectiv zile libere cf OUG 132/2020 inclusiv pentru membri 
cooperatori, la pontajul  membrilor aflati in aceasta situatie trebuie completat manual in 
Pontaj - Sinteza campul Ore Zs, sau refacut pontajul cu intreruperile de tip „Iz”, daca se 
doreste evidenta pe zile.  

 

 Recalcul salarii – in grila s-au adaugat orele suplimentare compensate prin libere in 
luna curenta. 

 Indemnizatii – s-a definitivat modul de lucru pentru indemnizatia pe zilele libere de care 
pot beneficia parintii care au copii cu varsta de pana la 12 ani sau au copii cu dizabilitati 
cu varsta de pana la 26 cf OUG 147/2020. Pontajul pe zilele respective se va efectua cu 
intreruperea de IU, iar indemnizatia creata va fi una cu cod 997 platita de angajator, 
conform imaginii de mai jos: 
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Nota! Instructiuni privind modul de lucru pentru acest tip de indemnizatie gasiti si in 
documentul Stare de alterta-urgenta – Indemnizatii si mod de lucru care insoteste kit-ul 
actual. 

 Inregistrari contabile salarii – au fost facute corectii privind modul de rotunjire a sumelor 
de pe conturile salariale, astfel incat sa nu mai ramana solduri cu zecimale. 

 Nomenclatoare – Adeverinte – s-au introdus o serie de adeverinte disponibile în format 
word. 

 

CASA DE MARCAT 

 S-a creat posibilitatea de transmitere prin afisaj electronic a datelor referitoare la 
denumire articol, cantitate, pret, modalitati de plata si rest in momentul vanzarii 
articolelor prin casa de marcat. 

 

 

VERSIUNI ANTERIOARE 

Versiunea 888.09(29.10.2020) 

 

LISTE: 
 Mentor: 

 Contabile – Balanta contabila - s-a introdus coloana noua „ID cont” (codul 
contului din NCONT) 

 Comercial – Clienti – Comenzi clienti – s-au adaugat coloanele „Telefon” si 
„Adresa livrare” 

 

Mentor: 

 NOMENCLATOR PARTENERI – s-a introdus optiunea de „Persoana afiliata” 
si pe partenerii persoane fizice 



 

  
 
Salarii: 

 S-au corecatat inregistrarile contabile in ceea ce priveste zecimalele la 
repartizarea sumelor pe conturile 421 si 423. 

 S-a corectat calculul impozitului in cazul contractului de cenzor/adminstrator 
pe firmele de constructii cu salar  mai mare de 30000 si prime speciale. 

 Varsaminte pentru persoanele cu handicap – s-a schimbat algoritmul de 
completare a sumelor datorate fiind necesar ca numarul mediu al angajatilor 
din firma sa fie minim 50 pentru calcul lor (pana acum se tinea cont de 
numarul de angajati din firma). 

 

Comercial: 

 FURNIZORI – Generator comenzi furnizori – s-au refacut editabile coloanele 
de Pret si Cant de la Furnizor. 

 CLIENTI – Facturare contracte de tip abonament – s-a repus posibilitatea de 
a selecta lunile la Facturare in avans. 

 

 
 
 
Productie: 

 Note de predare - s-a corectat cantitatea adusa la Rest la preluarea 
comenzilor interne modificate in minus la cantitate 

 
 

Versiunea 888.08(16.10.2020) 
 

 

Salarii  

 Rezolvare indemnizatii: s-a facut editabil campul de CNP copil la introducerea 
certificatului medical pentru codul de boala 91 

Liste 

 Salarii - Certificate medicale – s-au adaugat certificatele medicale cu noile 
coduri (51 si 91) 

 

Versiunea 888.07 (09.10.2020) 
 

Salarii  

 Calcul: S-au corectat urmatoarele cazuri: 
- modul de rotunjire a contributiei asiguratorie de munca pe fiecare angajat in 
parte 
- calculul contributiilor pentru angajat in constructii cu facilitati si salar mai 
mare de 30.000 de lei 

Liste 

 Salarii-Personal - Fisa/Balanta personal: s-au corectat soldurile in caz de 
indemnizatii pe luna curenta 

 
 

 
 
 



 

Modificari versiunea 892.01 

 
Versiunea 888.05 (02.10.2020) 

 

Salarii  
 
 
REZOLVARE INDEMNIZATII: 
A fost corectata media zilnica pentru concediile medicale: 

 Prime speciale - a fost corectat impozitul  

 Calcul: S-a corectat repartizarea deducerii de baza pe contracte multiple. 
Liste 
 

 Salarii - Personal - Balanta sintetica: s-a corectat soldul initial adus din luna 
precendenta inchisa cu versiunea 888.04. 

 
 

Versiunea 888.04 (02.10.2020) 
 

Salarii  
 

 PLATA LICHIDARE – a fost corectata plata lichidarii in luna curenta care nu 
functiona decat dupa inchidere - redeschidere luna, precum si valorile aduse la 
plata in cazul angajatilor cu indemnizatii 

 
 
 
 
 

 REZOLVARE INDEMNIZATII: 
- pentru Bo, Bp, Am si M – reintroducerea mesajului de avertizare in cazul in care 

nu au fost introduse datele despre certificat. 
- a fost corectata media adusa in cazul indemnizatiilor rezolvate automat 

 PONTAJ - a fost corectat  modul de pontare și recalcul pentru telemunca setata 
la nivel de conditii de salarizare ca fiind pe toata luna. 

 ALTE DREPTURI/PENALIZARI - a fost corectat modul de calcul al valorilor brute 
din net, care se modificau după fiecare recalcul, cand se revenea pe macheta . 

 
 

Versiunea 888.02(02.10.2020) 
 

Mentor: 

 FACTURI INTRARE – S-a corectat ordinea  introducerii elementelor pe factura de 
intrare la apasarea tastei tab. 

 IESIRI - S-a corectat selectia delegatilor pe tranzactiile de iesire.  

 IESIRI - S-a corectat eroarea care aparea la inregistrarea articolelor grupate pe 
clase, dupa introducerea cantitatii. 

 

Salarii: 

 PONTAJE - S-a actualizat importul pontajelor permitand importul noilor intreruperi 
pentru situatie de urgenta, ore reduse si telemunca. 

 INDEMNIZATII ASIGURARI SANATATE - S-a corectat media orara adusa la 
rezolvarea indemnizatiei pentru programul redus, in cazul contractelor cu salar  



 

 
 

 tarifar pe ora se ia in calcul numarul de ore introdus la constanta „Ore medie lunara” 
in loc de ore lucratoare din luna de referinta. 

 

Service: 
 INTRETINERE - Se corecteaza stocurile negative pentru articolele de tip serie sau 

lot. Rezolvarea acestora se face din „Documente ce contin livrari din stocuri 
negative”. 

 
 

Versiunea 888.01 (30.09.2020) 
 

LISTE: 
 Mentor: 
 In lista Stocuri - Nomenclator articole s-a adaugat coloana „Durata maxima de 

aprovizionare”.  
 

 Salarii: 

 In Statul de plata au fost adaugate colonele: „Ore kurzarbeit”, „Valoare kurzarbeit”, 
aferente reducerii timpului de munca cf OUG132 si „Ore telemunca”. 

 In Fluturasul format variabil s-au introdus campurile de „Ore telemunca” si „Zile 
scurte reducere program” – ore zi valoare. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Mentor: 
 FACTURI INTRARE – S-a corectat modul de ordonare a articolelor la listare. 

 

Salarii: 

 Modalitate noua de lucru pentru reducerea timpului de lucru – vezi documentul  
„Reducere temporara program lucru OUG 132”. 

 Modulul de salarii a fost rescris, s-au modificat interfetele machetelor, au fost 
adaugate optiuni si facilitati noi – vezi documentul „Modificari salarii versiunea 
888.01”. 

 Zilieri – Registru de evidenta si plata – prin plusul albastru s-a introdus posibilitatea 
importarii zilierilor din format csv (vezi documentul „Import zilieri din csv”), format ce 
se poate obtine din Registrul electronic de evidenta a zilierilor 
(www.inspectiamuncii.ro). 

 CALCUL SALARII - S-a modificat algoritmul de calcul pentru impozitul aferent 
contractelor stabilite ca neimpozabile din conditii de salarizare. Acum va aparea 
deducerea de baza, impozitul calculat si impozitul scutit. 

http://www.inspectiamuncii.ro/

