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Versiunea 849.04 (11.10.2017) 
 

Atentie! 
Pentru pontajele din luna august, in care sunt inregistrate zile de intreruperi: N si/sau I (invoiri 

fara salar), deoarece programul nu poate stabili automat natura lor - nu poate sti daca sunt zile de 

suspendare a contractului, va rugam sa retratati pontajele respective prin lansarea procedurii de 

VERIFICARE COERENTA SALARII, din SERVICE, si specificare manuala (eventual) a zilelor 

respective de suspendare in pontajul de lichidare. Zilele de contract activ se calculeaza automat. 

Dupa aceea se vor recalcula salariile si eventual se va regenera si D112. 
 

 

Liste: 
 

Salarii: 

� Au fost modificate listele "Lista lichidare", "Pontaje", "Centralizator pontaje" adaugandu-se 

coloanele:  Ore lucrate sambata, Ore lucrate duminica, Ore lucrate sarbatori legale, Zile 

lucrate sambata, Zile lucrate duminica, Zile lucrate sarbatori legale, Zile suspendate, Zile 

contract activ. 

 

Comercial: 

� A fost corectata lista "Topul vanzarilor", in cazul tranzactiilor in valuta cu servicii. 

 

 

Mentor: 
• INFO STOC - S-a adaugat un rand nou care detaliaza valoarea disponibilului fara valoarea 

cantitatilor rezervate (prin comenzi clienti, comenzi interne). Denumirea randului respectiv 

"DISPONIBIL FARA REZERVARI". 

• TRANSFERURI - La listarea transferurilor din interfata a fost corectata generarea valorii coloanei 

"Acciza". 

• IESIRI DIN STOC - A fost optimizata selectia articolelor prin intermediul view-ului mic si selectarea 

pozitiilor de stoc din livrare.  

• MONETARE - A fost corectata procedura de preluare a bonurilor de la casa de marcat, 

corespunzatoare comenzilor de restaurant, in cazul detalierii discount-urilor pe cote de TVA. 

 

Productie: 

• CONSUM SPECIFIC - A fost modificata structura de import in format .txt a consumurilor de 

materiale adaugandu-se campul pret vanzare. 

 

Salarii: 

• PONTAJ - Interfata de inregistrare a pontajelor (de avans si lichidare) a fost modificata 

introducandu-se opt coloane noi. Trei dintre ele se refera la orele lucrate in zilele de sambata (Sa), 

duminica (Du) si in zilele de sarbatori legale (SL), alte trei se refera la zilele lucrate in aceleasi 

conditii, iar doar pe pontajul de likidare sunt doua coloane care reflecta valoare parametrilor utilizati 

la calculul CAS-ului si CASS-ului angajator, adica numarul zilelor suspendate (Susp.), valoare 

editabila pe care utilizatorul o poate modifica, pe propria raspundere si zile contract activ (C.activ) 
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care se calculeaza automat ca diferenta dintre numarul zilelor lucratoare din luna si numarul zilelor 

suspendate.  

Zilele de suspendare a contractului se calculeaza ca suma a zilelor de Bo, Bp, M, Am, Sc si I 

corespunzatoare concediilor de crestere a copilului, pentru care in conditiile de salarizare a 

angajatului, s-a precizat perioada de efectuare. 

Zilele de contract activ se calculeaza ca diferenta dintre numarul zilelor lucratoare din luna si zilele 

de suspendare a contractului. 

• CALCUL CONTRIBUTII CASS SI CAS ANGAJATOR - A fost modificat algoritmul de calcul in 

sensul preluarii din pontaj a zilelor de contract activ, in locul zilelor "lucrate". In interfata de calcul a 

salariilor, in antetul grilei de detalii angajat, se afiseaza zilele de contract activ. 

• CONDITII DE SALARIZARE - In view-ul mare s-a introdus coloana "Baza minima" 

corespunzatoare flagu-ului "Contributii - se aplica baza minima" din interfata. 

• CALCUL STOPAJ LA SURSA - Plafonul maxim, a contributiei de sanatate, este valabil pentru toate 

tipurile de contracte cu stopaj la sursa (contractele de arenda erau excluse). 

 

Service: 

• VERIFICARE COERENTA SALARII - A fost modificata procedura in sensul asigurarii popularii 

pontajelor cu valorile corespunzatoare coloanelor "Susp" - zile suspendare contract si "C.activ" - zile 

contract activ, iar in cazul pontajelor analitice, si a coloanelor corespunzatoare sambetelor, 

duminicilor si zilelor de sarbatori legale (ore si zile). 

 

WMEdi: 

• EXPORT FACTURI DOCPROCESS EXTINS - A fost modificata pozitiat tag-ului "Note". 


