
Contabilitate bugetară

Evidența și gestionarea bugetului pentru activitatea proprie și pentru unitățile subordonate
Evidența rectifi cărilor și execuția bugetară
Evidența și gestionarea deschiderilor de credite
Evidența și contabilizarea facturilor de la furnizori și cele emise către clienți
Evidența și contabilizarea cheltuielilor de personal, precum și monitorizarea acestora
Evidența listei de investiții la nivel de U.A.T. și urmărirea contractelor de investiții
Evidența și urmărirea contractelor cu partenerii
Realizarea Planului Anual de Achiziții Publice
Evidența și contabilizarea veniturilor instituției
Evidența casă/bancă
Gestiunea Materialelor, a Obiectelor de inventar, a Alimentelor și a Activelor Fixe
Realizarea raportărilor lunare, trimestriale, anuale, atât individual cât și centralizat cu unitățile subordonate

Aveți posibilitatea de urmărire și gestionare a bugetului atât pentru activitatea proprie cât și pentru 
unitățile subordonate?
Aveți posibilitatea de cunoaștere a creditelor  disponibile în orice moment al exercițiului fi nanciar?
Cunoașteți situația patrimoniului instituției?
Aveți posibilitatea de a importa operațiunile efectuate de către departamentul de Impozite și taxe 
locale precum și încasările realizate în casieria instituției?
Cunoasteți situația partenerilor în relația cu instituția în orice moment?
Aveți posibilitatea de generare a raportărilor centralizate în cel mai scurt timp?
Aveți posibilitatea de a importa datele privind cheltuielile de personal și generarea automată a 
Ordinelor de plată aferente?

Aplicația Contabilitate vă oferă următoarele funcționalități:

Răspunsul la aceste întrebări și la multe altele, vi-l oferă SOBIS prin 
sistemul informatic, aplicația: APLxPERT - Contabilitate.



Aplicația  facilitează pregătirea și obținerea executiei bugetare, trecând prin toate fazele intermediare ale 
acestui proces. Oferă  posibilitatea definirii bugetului planificat pe diferite surse de finanțare, crearea unei 
structuri bugetare care va fi populată cu valori, urmăririi repartizării fondurilor pe instituții subordonate 
și indicatori bugetari, prevenției depășirii fondurilor aprobate la nivel de indicator bugetar. Aplicația are  
un grad ridicat de integrare între module, astfel încât informațiile introduse în modulul de bugete (buget 
inițial, rectificări bugetare) vor constitui, automat, limitele maxime de angajat și/sau de deschis pentru 
deschiderile de credite cât și pentru componenta financiar – contabilă la angajarea cheltuielilor. Informațiile 
cu privire la cheltuieli, plăți, venituri și încasări, gestionate în componentele  financiar-contabile, vor fi 
preluate automat astfel încât contul de execuție bugetară este disponibil în orice moment cu date reale.

Aplicația gestionează informațiile cu privire  la Propunerile de Angajare, Angajamentele Bugetare, 
individuale sau globale, Angajamentele Legale și Ordonanțările care privesc cheltuielile instituției, 
oferă informații cu privire la disponibilul rămas și  evidențiază informația prin înregistrare în conturile 
extrabilanțiere 806.60.00 „Angajamente bugetare”și 806.70.00 „Angajamente legale”. Acest proces se 
realizează automat prin operarea documentelor primare în aplicație.

Exemple funcţionalităţi

1. Exemplu: Evidența și gestionarea bugetului

2. Exemplu: Evidența și generarea documentelor de A.L.O.P.



În momentul introducerii unui document de intrare de bunuri materiale sau obiecte de inventar (factură 
fiscală, aviz de însoţire a mărfii, etc) aplicaţia generează automat și nota de recepţie care se poate tipări în 
orice moment. Aplicaţia permite repartizarea materialelor/obiectelor de inventar pe locuri de folosinţă și 
pe persoane. Aceasta asigură posibilitatea cunoașterii stocurilor în orice moment al exerciţiului financiar. 
Ieșirea materialelor sau a obiectelor de inventar din magazie este verificată cu nivelul stocului existent la 
data operării documentului de ieșire. Aplicaţia pune la dispoziţia utilizatorului înregistrarea informaţiilor 
care vor putea fi filtrate după criterii cum ar fi: Gestiune, Număr și dată NIR, Furnizor, Categorie, material/
obiect de inventar, valoare, etc. Aplicaţia oferă posibilitatea de tipărire a mai multor rapoarte din modulul 
de gestiune, cum ar fi: balanţa stocurilor, situaţii intrări/iesiri, situaţii stocuri, fișa de magazie, lista de 
inventariere, etc.

3. Exemplu: Evidența și gestionarea bunurilor materiale

Gestiunea de active fixe, fiind mai complexă, s-a conceput ca un submodul distinct pentru Gestiunea și 
contabilitatea mijloacelor fixe care functionează și independent de componenta financiară. Modulul e 
structurat în secţiuni distincte, pentru a facilita urmărirea principalelor operaţiuni.  Aplicaţia realizează 
calculul amortizării la sfârșitul lunii, după realizarea tuturor modificărilor/operaţiunilor aferente lunii 
respective. De asemenea oferă posibilitatea de reevaluare a mijloacelor fixe. Se pot calcula diferenţele de 
reevaluare prin ambele metode reglementate legislativ: Reevaluare la valoare justă și Reevaluare prin IPC. 
Notele contabile se generează automat la operarea/generarea documentelor specifice.

4. Exemplu: Evidența și gestionarea  Activelor Fixe



Avantaje și benefi cii  ale aplicației Contabilitate

Implementare și instruire
Adaptarea aplicaţiei la modifi cări legislative 
Suport local prin asistenţi locali 
Suport hotline și prin internet 

Aplicaţia generează automat toate situaţiile fi nanciare, lunare, trimestriale, anuale solicitate 
de DGFP și alte instituţii, în formatul impus de Ministerul Finanţelor, actualizate conform 
reglementărilor legale în vigoare.  Bilanţul se generează automat odată cu celelalte anexe aferente 
raportării după care acestea se pot deschide în vederea verifi cării și editării. Aplicația realizează 
verifi carea tuturor corelaţiilor prevăzute de reglementările în vigoare, atât în interiorul formularelor 
cât și între formulare și avertizează utilizatorul asupra eventualelor necorelări. Generarea fi șierelor 
pentru raportare (dbf) se face pentru toate tipurile de raportări existente.

Reducerea eforturilor și costurilor interne

Reducerea timpului de realizare a raportărilor și a plăților instituției

Permite accesul și consolidarea datelor prin Intranet și Internet

Interfațarea cu alte sisteme (Salarii, Impozite și taxe) în vederea importului de date

Efi cientizarea activității prin utilizarea performantă a sistemului

Cunoașterea patrimoniului instituției în orice moment cu valori reale

Creșterea efi cienței deciziilor manageriale prin obținerea informațiilor ad-hoc necesare

5. Exemplu: Realizarea situațiilor (raportărilor) fi nanciare

SOBIS Solutions
Calea Dumbravii 99A, 550399 - Sibiu
Tel.: 0269-230.039; Fax: 0269-230.059
www.sobis.ro, offi ce@sobis.ro


