
Salarii
Aveti probleme cu întocmirea 
situațiilor salariale?

Aplicaţia SALARII vă oferă următoarele funcţionalităţi:

Răspunsul la aceste întrebări şi la multe altele, vi-l oferă SOBIS prin 
sistemul informatic, aplicaţia: APLxPERT - SALARII.

-    Se calculează corect salariile conform legislației în vigoare? 
-   Se generează declaraţia privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit 
 și evidenţa nominală a persoanelor asigurate (D112)?
  Se efectuează OP-uri pentru viramentele bancare?
  Puteți urmări transparent, pe fi ecare poziție, cum s-a calculat salariul?
  Puteți să schimbați și confi gurați parametri și eventual modul de calcul?
  Cât timp vă ia să recalculați salariile, când apar modifi cări legislative?
  Câte zile de concediu sau ore suplimentare s-au efectuat în acest an?
  Puteți să folosiți aplicația pentru mai multe centre bugetare?
  Puteți urmări și genera rapoarte și situații pe compartimente conform organigramei?

 Calculul automat al salariilor, pe baza pontajului înregistrat pe angajat
  Generarea automată a declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, 
 impozitului pe venit și evidenţa nominală a persoanelor asigurate (Declarația 112) 
  Efectuarea OP-urilor pentru viramentele bancare
  Generarea de situații manageriale ad-hoc, cum ar fi  concedii, ore suplimentare
  Vizualizarea parametrilor și detaliilor de calcul pe angajat, în orice lună lucrată
  Diferite tipuri de șabloane calcul, ca: „Demnitari”, „Funcționari publici”,  „Consilier”, 
 „Personal contractual” 
  Export de date în format dbf, xml sau în Excel
  Generarea datelor aferente cheltuielilor salariale pentru raportare în contabilitate
  Acces prin Intranet sau Internet la serverul central cu baza de date a aplicației
  Consolidarea și gestionarea situațiilor pe compartimente, secții, unități, centre bugetare



Pentru funcția de Referent, se urmărește transparent, ca într-un tabel Excel. În partea din stânga se 
completează datele specifice lunii în curs, iar în cea din dreapta se pot urmări valorile calculate, conform 
cu modul de calcul existent în șablonul selectat, pentru funcţia respectivului salariat.

Exemple funcţionalităţi

Schiţa: Mod de lucru 

Șablon de calcul salarial pentru personal contractual

1. Exemplu: Calcul salarial lunar



Generarea declarației 112 se face simplu, în pași, cu afișarea unor ferestre prin intermediul cărora se pot 
verifica rapid datele de raportat. În fereastra de vizualizare și editare a secțiunii de angajați, printr-un click 
pe optiunea „Detalii” din faţa fiecărui angajat se pot consulta toate datele din secţiunile declarației.

3. Exemplu: Generarea declarației privind obligaţiile de plată ale 
contribuţiilor sociale, impozitului pe venit și evidenţa nominală a 
persoanelor asigurate, Declarația 112

2. Exemplu: Organigrama instituției, Unități, Secții și Compartimente

Generarea declarației 112 cu vizualizarea  datelor din secțiunile de raportat

Organigrama instituției cu funcțiile aferente pe unități, secții, compartimente

Aplicaţia permite structurarea evidenţelor corelat cu necesităţile proprii, prin crearea unei structuri 
organizaţionale specifice (instituție, unități, secţii, compartimente), Organigrama instituției. Lunar, de 
pe fiecare nod marcat prin iconița , se pot obține situații cu sumele realizate de persoanele aflate 
pe funcțiile de sub nodul respectiv. În partea dreaptă va fi afișată lista cu persoanele aferente și datele 
specifice pentru salarizare:  Nume, Prenume, CNP, Funcție, Salariu încadrare, ...



Avantaje şi benefi cii ale aplicației SALARII

4. Exemplu:  Generarea datelor pentru raportare în contabilitate

Similar cu declaraţia 112 se vor genera și sumele aferente cheltuielilor salariale necesare pentru integrarea 
cu componenta fi nanciar-contabilă.  După confi gurare se va selecta opţiunea „Transfer date contabilitate”  
din Organigramă și se vor obţine sumele aferente salariilor, pe paragrafele confi gurate și alineatele 
corespunzătoare din articolele bugetare.

Vizualizare date de raportat în contabilitate 

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

  Reduce substanţial timpul necesar calculului drepturilor/obligaţiilor salariale, întocmirii
 rapoartelor și a declaraţiilor, a evidenţelor necesare contabilităţii sau a situaţiilor statistice 
  Oferă posibilitatea întocmirii rapide a unor situaţii noi, situaţii manageriale ad-hoc sau eliberării
  imediate a adeverinţelor necesare, din datele existente 
  Flexibilitatea și transparenţa parametrilor și detaliilor de calcul, prin folosirea diferitelor tipuri 
 de șabloane de calcul specifi ce funcţiilor, cum ar fi : „Demnitari”, „Funcţionari publici”,  „Personal 
 contractual”, „Consilieri” etc
  Consolidarea și gestionarea situaţiilor pe compartimente, secţii, unităţi/subunităţi, capitole 
 și centre bugetare
  Introducerea datelor se face simplu și rapid de către funcţionarii autorizaţi
  Consultarea datelor este disponibilă în funcţie de drepturi de acces
  Verifi carea rapidă a datelor prin intermediul listelor, a validărilor și avertizărilor în baza datelor 
 existente
  Reducerea birocraţiei și creșterea timpului acordat soluţionării altor probleme
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