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Introducere 
Scopul acestui document este de a oferi informaţii despre modul de utilizare şi 
interfaţa aplicaţiei PISAAPL – Prelucrarea Informatizată a Subvenţiilor Agentului 
economic. 
 

Termeni şi prescurtări 

Termen Explicaţie 

PISAAPL Prelucrarea Informatizată a Subvenţiilor Agentului 
economic 

PrelSUBV Preluarea informaţiilor prelucrate cu PISAAPL 

MA Măsuri Active 

AJOFM Agenţia Judeţeană Pentru Ocuparea Forţei de Muncă 

FS Fond salarii 

TCAD Total contribuţie angajator datorată 

SMB Salariul minim brut  

ISR Indicatorul social de referinţă 

SMN Salariul mediu net 

ZILELUC Numărul de zile lucrătoare din lună 

PROC_ANGAJATOR Procent contribuţie angajator datorată 

NOL Număr de ore lucrătoare în lună 
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Instalarea aplicaţiei PISAAPL 
 
PISAAPL este aplicaţia destinată agenţilor economici beneficiari sau potenţiali 
beneficiari de subvenţii, care vor utiliza rezultatele proiectului PISA (Prelucrarea 
Informatizată a Subvenţiilor Angajatorului).  

Premisele instalării 

 
Cerinţele minime pentru instalareaa aplicaţiei PISAAPL(Aplicaţia pentru Prelucrarea 
Informatizată a Subvenţiilor Angajatorului) sunt: 
 

1. Aplicaţia se poate instala pe următoarele sisteme de operare: 
i. Windows XP: 32 – bit version 
ii. Windows Vista: 32 – bit version 
iii. Windows 7: 32 – bit version 

2. Memoria RAM: minim 512 MB RAM. 
3. Rezoluţie: minim 800x600 sau o rezoluţie mai mare a ecranului. 

 
De asemenea pentru a putea lucra cu aplicaţia PISAAPL agentul economic 
beneficiar al aplicaţiei, sau persoana împuternicită de acesta, trebuie să exporte de 
la AJOFM informaţiile despre convenţiile pe care le are în derulare. 

Instalare 

 
Instalarea aplicaţiei PISAAPL se face prin descărcarea kit-ului de instalare al 
aplicaţiei de pe portalul PISA şi de pe portalele AJOFM Covasna şi AJOFM Harghita.  
Kit-ul de instalare o să fie sub forma unei arhive de tip PISAAPL-versiune.zip. 
Instalarea aplicaţiei se face prin dezarhivarea arhivei descărcate de pe pagina web a 
proiectului PISA în rădăcina unei partiţii ale calculatorului(C, D, etc).  
Dacă deja aveţi instalată o versiunea anterioară a aplicaţiei PISAAPL, este suficientă 
actualizarea ei folosind patch-ul de la adresa mai sus menţionată. Patch-ul se 
regăseşte tot sub forma unei arhive de tipul PATCH-versiune.zip. Instalarea patch-ul 
se face prin dezarhivarea lui şi copierea prin suprascriere în directorul în care a fost 
instalată versiunea anterioară a aplicaţiei PISAAPL. 

Drepturi 

Fişierul PISAAPL.exe din directorul de instalare trebuie rulat cu drepturi de 
administrator la fiecare nouă instalare a aplicaţiei  folosind kitul de instalare, 
deoarece sunt înregistrate anumite componente ale aplicaţiei.  
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Interfaţa aplicaţiei PISAAPL 
 
Interfaţa aplicaţiei pentru prelucrarea informatizată a subvenţiilor este formată din opt 
zone de lucru distincte evidenţiate în macheta de mai jos prin numerotare. 

Exemplificare machetă 

 

Descriere 

1. Bara de titlu – conţine icon-ul aplicaţiei PISAAPL, numele aplicaţiei precum şi 
butoanele de minimizare a aplicaţiei în taskbar, restaurare sau maximizare a 
aplicaţiei şi nu în ultimul rând butonul de închidere a aplicaţiei. 

2. Meniu PISAPL – reprezintă meniul aplicaţiei de prelucrare informatizată a 
subvenţiilor agentului economic. Meniurile aplicaţiei PISAAPL sunt: 

i. Subvenţii şi Scutiri 
a. Adăugare lună curentă – permite adăugarea lunii 

curente pentru calculul subvenţiilor. 
b. Vizualizare lună existentă – permite vizualizarea 

datelor dintr-o lună existentă. 
c. Salvare lună curentă – permite salvarea 

modificărilor efectuate pentru luna selectată. 
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d. Finalizare lună curentă – permite salvarea şi 
închiderea lunii curente, datele de pe luna închisă 
nu vor mai putea fi modificate. 

e. Redeschide luna finală – permite trecerea unei 
luni salvate din starea Finală în starea În 
Construcţie. Datele lunii redeschise vor putea fi 
modificate de operator. 

f. Renunţare – permite operatorului renunţarea la 
modificările realizate pentru luna selectată. 

 
ii. Import 

a. Import convenţii AJOFM – permite operatorului 
importul datelor despre convenţiile agenţilor 
economici pentru care utilizatorul este autorizat de 
către AJOFM. 

iii. Export 
a. Export anexe pentru depunere la AJOFM – 

permite exportul datelor agentului economic 
selectat ca implicit la pornirea aplicaţiei.  
Documentele generate de aplicaţie, semnate de 
către persoanele autorizate şi ştampilate care 
conţin datele exportate vor fi depuse ulterior la 
AJFOM, cu respectarea termenelor prevăzute de 
lege. 

iv. Nomenclatoare 
a. Constante Sistem – permite operatorului 

vizualizarea sau modificarea constantelor de 
sistem folosite la calculul subvenţiilor. 

b. Agenţi -  permite operatorului adăugarea, 
modificarea sau setarea ca implicit a unui agent 
economic. 

i. Adăugare agent nou – permite 
introducerea datelor unui agent economic 
nou, salvarea datelor. 

ii. Modificare agent existent - permite 
modificarea datelor unui agent economic 
existent pe baza codului fiscal al agentului. 

iii. Setare agent implicit – permite setarea 
agentului economic ca implicit pe baza 
codului fiscal al agentului. 
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v. Tipărire Anexe – permite operatorului tipărirea anexelor 
necesare depunerii datelor despre convenţii la AJOFM, după 
finalizarea lunii. 

a. Pontaj – permite tipărirea pontajului lunar pentru 
agentul economic setat ca implicit pe luna 
selectată. 

b. Stat de plată – permite tipărirea statului de plată 
lunar pentru agentul economic setat ca implicit pe 
luna selectată. 

c. Anexa Art. 80 – permite tipărirea anexei la art. 80 
pentru agentul economic setat ca implicit pe luna 
selectată. 

d. Anexa Art. 85 – permite tipărirea anexei la art. 85 
pentru agentul economic setat ca implicit pe luna 
selectată. 

e. Anexa Legea 116 – permite tipărirea anexei la 
legea 116 pentru agentul economic setat ca implicit 
pe luna selectată. 

f. Anexa Legea 72 – permite tipărirea anexei la 
legea 72 pentru agentul economic setat ca implicit 
pe luna selectată. 

vi. Opţiuni suplimentare – permite operatorului selectarea unor 
opţiuni suplimentare ale aplicaţiei PISAAPL. 

a. Ajutor – permite operatorului consultarea 
manualului de utilizare al aplicaţiei PISAAPL. 

b. Despre aplicaţie – permite operatorului selectarea 
unor informaţii cu privire la aplicaţia PISAAPL. 

c. Verifică versiune nouă – permite operatorului să 
verifice dacă a fost postată pe pagina web a 
proiectului PISA o nouă versiune a aplicaţiei 
PISAAPL. 

d. Ieşire – permite părăsirea aplicaţiei PISAAPL. 
3. Informaţii agent economic selectat – permite operatorului vizualizarea 

codului fiscal şi al denumirii agentului economic setat ca implicit.  
4. Informaţii lună selectată – permite operatorului vizualizarea lunii selectate ca 

lună implicită precum şi vizualizarea statusului lunii selectate. Statusul lunii 
poate fi „IN CONSTRUCTIE” sau „FINALIZATĂ”. 
Obs: Luna de lucru care are starea „IN CONSTRUCTIE” poate fi editată de 
operator, modificările pot fi salvate iar luna poate fi trecută în starea 
„FINALIZATĂ”.  
Obs: Luna de lucru care are starea „FINALIZATĂ” poate fi doar vizualizată de 
către operator, ea nu mai poate fi editată. 
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5. Paginile de lucru aplicaţiei PISAAPL – reprezintă zona de lucru în care 
operatorul poate selecta una din paginile de lucru disponibile. 

6. Suprafaţa de lucru – reprezintă zona de lucru pentru operator. 
7. Informaţii pagini de lucru -  în această zonă sunt afişate informaţii despre 

câmpurile selectate de pe suprafaţa de lucru. 
8. Suprafaţă butoane – este zona în care se găsesc butoanele paginilor de 

lucru selectate dacă acestea există. 
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Importul convenţiilor de la AJOFM în PISAAPL 
 
Permite operatorului importul datelor despre convenţiile agenţilor economici pentru 
care s-a autorizat la AJOFM prin două metode distincte. Prima metodă ar fi folosirea 
fişierului local de import obţinut de la AJOFM cu ajutorul terminalelor Infochioşc iar a 
doua metodă este descărcarea fişierului de import de pe portalul proiectului PISA. 
Pentru a deschide macheta de import din meniul aplicaţiei PISAAPL selectaţi „Import 
conventii AJOFM” din „Import”. 

Exemplificare machetă 
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Mod de operare 

 
Paşii necesari pentru realizarea importului datelor despre convenţii de la AJOFM 
folosind metoda de selectare a fişierului de import local sunt: 

1. Se deschide macheta „Import conventii AJOFM” 
2. Se bifează opţiunea „Fişierul este salvat local”. Aceasta opţiune este 

selectată implicit la pornirea aplicaţiei. 
3. Se apasă butonul „Selectează fisier”. 
4. Se deschide macheta „Open”. 

 

 
 

Obs: Fişierul de import trebuie să fie un fişier cu extensia .crypt şi este fişierul 
pe care operatorul l-a exportat de la AJOFM folosind terminalele infochioşc, pe 
un suport magnetic(discheta, USB memory stick). 
5. Se selectează calea unde se găseşte fişierul .crypt pentru import în 

secţiunea „Look in”. 
6. Se dă clic pe fişierul .crypt de importat. 
7. Se apasă butonul „Open”. 
8. Calea spre fişierul de import este completată automat în câmpul „Fisier 

import”. 
9. Se apasă butonul „Incarca”. Informaţiile din fişierul .crypt selectat sunt 

încarcate în lista din machetă.  
Obs: Agentul economic pentru care se doreşte importul datelor despre 
convenţii trebuie să fie adăugat în aplicaţia PISAAPL înainte de realizarea 
importului. 
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10. Se apasă butonul „Salvează”.  Dacă importul s-a efectuat cu succes se 
deschide macheta: 

 
 

11. Se apasă butonul „Renunt”  pentru a închide macheta de import. 
 
Paşii necesari pentru realizarea importului datelor despre convenţii de la AJOFM 
folosind metoda online de descărcare a fişierului de import de pe portalul PISA sunt: 

1. Se deschide macheta „Import conventii AJOFM” 
2. Se bifează opţiunea „Descarca fisierul de pe site-ul PISA”. Aceasta opţiune 

nu este selectată implicit la pornirea aplicaţiei. 
3. Se apasă butonul „Descarca”. 
4. Tabelul este încărcat automat cu datele convenţiilor agentului economic 

selectat ca implicit. 
5. Se apasă butonul „Salvează”.  Dacă importul s-a efectuat cu succes se 

deschide macheta: 

 
 

6. Se apasă butonul „Renunt”  pentru a închide macheta de import. 
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Constante de sistem 
 
Permite operatorului vizualizarea sau modificarea informaţiilor referitoarea la 
constantele de sistem folosite pentru calculul subvenţiilor.  
Obs: Constantele sistem pot fi vizualizate sau modificate doar înainte de definirea 
lunii de lucru. După definirea lunii de lucru meniul „Constante sistem” devine inactiv. 
Obs: Constantele sistem pot fi editate doar pentru luna curentă sau pentru lunile 
ulterioare lunii curente. Nu pot fi editate constantele de sistem pentru lunile 
anterioare lunii curente. 
Pentru a deschide macheta „Constante sistem” din meniul aplicaţiei PISAAPL 
selectaţi „Constante Sistem” din „Nomenclatoare”. 
 
Constantele de sistem folosite de aplicaţia PISAAPL în calculul subvenţiilor sunt: 
 

1. SMB – Salariul minim brut  
2. ISR – Indicatorul social de referinţa 
3. SMN – Salariul mediu net 
4. ZILELUC – Numărul de zile lucratoare din lună 
5. PROC_ANGAJATOR – Procent contribuţie angajator datorată 
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Exemplificare machetă 

 

 

Mod de operare 

 
Paşii necesari pentru realizarea vizualizarea şi modificarea constantelor de sistem ce 
sunt folosite la calculul subvenţiilor sunt: 

1. În macheta „Constante Sistem” se selectează luna şi anul pentru care se 
doresc vizualizarea sau modificarea constantelor de sistem. 

2. Operatorul poate selecta luna şi anul dorit prin două modalităţi: 
i. folosind butonul săgeată în jos din dreptul câmpului „Luna:” şi 

selectarea lunii şi anului dorit din calendarul care se va deschide. 
ii. Completarea manuală în câmpul „Luna” atât a lunii cât şi a 

anului dorit. 
Obs: Selectarea constantelor sistem corespunzătoare lunii şi anului 
selectat de operator se face automat fără apăsarea unei taste după 
selectarea lunii şi a anului dorit. 

3. Se selectează câmpul „Valoare” din dreptul constantei de sistem pentru 
care se doreşte modificarea valorii dând clic în celula din listă 
corespunzătoare. 
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4. Se introduce noua valoare. 
5. Se apasă butonul „Salvează”. 
6. Apăsarea butonului „Renunt” duce la închiderea machetei „Constante 

Sistem” fără salvarea modificărilor. 
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Adăugare agent economic nou 
 
Permite operatorului adăugarea unui agent economic nou, selectarea agentului 
economic introdus ca implicit la pornirea aplicaţiei sau selectarea modului de calcul 
fără rotunjire la calculul scutirilor.  
Obs: Operaţiunile referitoare la agenţii economici pot fi efectuate doar înainte de 
definirea lunii de lucru. După definirea lunii de lucru meniul „Agenti” devine inactiv. 
Pentru a deschide macheta „Adaugare agent economic” din meniul aplicaţiei 
PISAAPL selectaţi „Agenti” – „Adaugarea agent nou”  din „Nomenclatoare”. 

Exemplificare machetă 
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Mod de operare 

 
Paşii necesari pentru adăugarea unui nou agent economic în baza de date sunt: 
 

1. În macheta „Adaugare agent economic” se completează câmpul CIF cu 
codul fiscal al agentului economic. 

2. Se completează campul DENUMIRE cu numele agentului economic. 
3. Se selectează judeţul agentului economic din lista de judeţe disponibilă 

prin selectarea butonului săgeata din campul JUDET. 
4. Se completează adresa agentului economic prin editarea valorii câmpului 

ADRESA din lista de proprietăţi. 
5. Se completează codul CAEN al agentului economic prin editarea valorii 

câmpului CAEN din lista de proprietăţi. 
6. Se completează localitatea agentului economic prin editarea valorii 

câmpului LOCALITATE din lista de proprietăţi. 
7. Se completează codul IBAN al agentului economic prin editarea valorii 

câmpului IBAN din lista de proprietăţi. 
8. Se completează banca agentului economic prin editarea valorii câmpului 

BANCA din lista de proprietăţi. 
9. Se completează telefonul agentului economic prin editarea valorii câmpului 

TELEFON din lista de proprietăţi. 
10. Se completează adresa de email a agentului economic prin editarea valorii 

câmpului EMAIL din lista de proprietăţi. 
11. Se completează numele administratorului agentului economic prin editarea 

valorii câmpului ADMINISTRATOR din lista de proprietăţi. 
12. Se completează codul poştal al agentului economic prin editarea valorii 

câmpului COD POSTAL din lista de proprietăţi. 
13. Se bifează câmpul „Implicit selectat la pornirea aplicatiei” dacă operatorul 

doreşte ca agentul economic introdus să fie selectat implicit la pornirea 
aplicaţiei PISAAPL. 

14. Se bifează câmpul „Mod de calcul fara rotunjire” dacă operatorul doreşte 
ca pentru acest agent economic calculul scutirilor să se facă prin 
trunchierea la întreg a scutirii. 

15. Se apasă butonul „Salveaza” pentru salvarea datelor introduse. 
16. Se apasă butonul „Renunta” pentru a renunţa la introducerea agentului 

economic şi închiderea machetei. 
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Modificarea datelor unui agent existent 
 
Permite operatorului actualizarea informaţiilor unui agent economic existent.  
Obs: Operaţiunile referitoare la agenţii economici pot fi efectuate doar înainte de 
definirea lunii de lucru. După definirea lunii de lucru meniul „Agenti” devine inactiv. 
Pentru a deschide macheta „Actualizare date agent economic” din meniul aplicaţiei 
PISAAPL selectaţi „Agenti” – „Modificare agent existent”  din „Nomenclatoare”. 
 

Exemplificare machetă 
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Mod de operare 

 
Paşii necesari pentru modificarea datelor unui  agent economic  existent în baza de 
date sunt: 
 

1. Se deschide meniul „Modificare agent existent”. 
2. În macheta „Preluare CIF” se introduce codul fiscal al agentul economic ale 

cărui date doresc a fi modificate. 
 

 
 

3. În cazul în care operatorul doreşte să renunţe la modicarea datelor 
agentului economic se apasă butonul „Renunt” 

4. În caz contrar se apasă butonul „Accept”. 
5. Se deschide macheta „Actualizare date agent economic”. 
6. Operatorul poate modifica numele agentului economic sau valorile 

proprietăţilor agentului economic. 
7. Se poate bifa sau debifa câmpul „Implicit selectat la pornirea aplicatiei”. 
8. Se poate bifa sau debifa câmpul „Mod de calcul fara rotunjire” dacă 

operatorul doreşte sau nu, ca pentru acest agent economic calculul 
scutirilor să se facă prin trunchirea la întreg a scutirii. 

9. Se apasă butonul „Salveaza” pentru salvarea datelor modificate. 
10. Se apasă butonul „Renunta” pentru a renunţa la modificarea datelor 

agentului economic şi închiderea machetei. 
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Setarea agentului economic ca implicit 
 
Permite operatorului setarea  unui agent economic existent ca implicit la pornirea 
aplicaţiei PISAAPL.  
Obs: Operaţiunile referitoare la agenţii economici pot fi efectuate doar înainte de 
definirea lunii de lucru. După definirea lunii de lucru meniul „Agenti” devine inactiv. 
Pentru a deschide macheta „Preluare CIF” din meniul aplicaţiei PISAAPL selectaţi 
„Agenti” – „Setare agent implicit”  din „Nomenclatoare”. 
 

Exemplificare machetă 

 

 

Mod de operare 

 
Paşii necesari pentru setarea ca implicit a unui  agent economic  existent în baza de 
date sunt: 
 

1. Se deschide meniul „Setare agent implicit”. 
2. În macheta „Preluare CIF” se introduce codul fiscal al agentul economic 

care va fi setat ca agent implicit. 
3. Se apasă butonul „Accept”. 
4. Se va deschide o machetă a aplicaţiei cu mesajul „Agent implicit setat cu 

SUCCES!”. Datele agentului economic setat ca implici vor fi vizibile în 
interfaţa principala a aplicaţiei PISAAPL. 
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5. Se apasă butonul „OK”. 
Obs: Setarea agentului implicit se poate face şi la adăugarea unui agent 
nou în baza de date şi din macheta de actualizare a informaţiilor unui 
agent existent. 

6. Operatorul poate renunţa la setarea agentului economic prin apăsarea 
butonului „Renunt” din machetă. 
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Calculul Subvenţiilor şi a Scutirilor 
 

PISAAPL -  aplicaţia de prelucrare informatizată a subvenţiilor agenţilor economici 
permite agentului economic beneficiar al proiectului PISA calculul următoarelor tipuri 
de subvenţii şi scutiri: 
 

1. Subvenţii conform Art. 80 din Legea nr. 76/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

2. Scutire de la plata contribuţiei datorate de angajator, conform Art. 80 din 
Legea 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare. 

3. Subvenţii conform Art. 85 din Legea nr. 76/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

4. Scutire de la plata contribuţiei datorate de angajator, conform Art. 85 
alin.(1) din Legea 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare. 

5. Subvenţii în baza Legii nr. 116/2002 şi a Normelor Metodologice aprobate 
prin HG nr. 1149/2002. 

6. Subvenţii conform art. 1 din Legea nr. 72/2007. 
 
Obs: Pentru a putea realiza calculele subvenţiilor şi a scutirilor pentru un agent 
economic setat ca implicit pentru luna curentă sau pentru o lună anterioară lunii 
curente trebuie să vă asiguraţi că au fost indeplinite următoarele condiţii: 
 

1. Agentul economic pentru care se doreşte efectuarea calculării subvenţiilor 
sau a scutirilor există şi este setat ca implicit la pornirea aplicaţiei. 

2. Au fost verificate şi actualizate constantele de sistem pentru luna de calcul. 
3. Au fost importate datele despre convenţiile agentului economic selectat ca 

implicit ce au fost exportate de la AJOFM.  
 
Pentru efectuarea calculelor subvenţiilor şi a scutirilor unui agent economic beneficiar 
de subvenţii se folosesc opţiunile meniului „Subvenţii şi Scutiri” astfel: 
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Adăugare lună curentă 

 

Permite operatorului deschiderii lunii curente ca luna de calcul prin selectarea opţiunii 
„Adaugare luna curenta” din meniul  „Subventii si Scutiri” sau prin tastarea 
combinaţiei de taste CTRL + N. 
Obs: În cazul în care prin selectarea opţiunii „Adaugare luna curenta” din meniul  
„Subventii si Scutiri” se doreşte adăugarea unei lunii curente care a fost salvată 
anterior se va deschide macheta: 
 

 
 

Subvenţii Centralizator 

 

Pagina „Subvenţii Centralizator”  permite operatorului calculul următoarelor sume: 
 

1. Subvenţii conform Art. 80 din Legea nr. 76/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare, recuperate prin deducere din contribuţia datorată. 

2. Subvenţii conform Art. 80 din Legea nr. 76/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare, restituite de la Bugetul Asigurărilor pentru Şomaj. 

3. Scutire de la plata contribuţiei datorate de angajator, conform Art. 80 din 
Legea 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare, recuperată prin 
deducere din contribuţia datorată. 

4. Scutire de la plata contribuţiei datorate de angajator, conform Art. 80 din 
Legea 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare, restituită de la 
Bugetul Asigurărilor pentru Şomaj. 

5. Subvenţii conform Art. 85 din Legea nr. 76/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare, recuperate prin deducere din contribuţia datorată. 

6. Subvenţii conform Art. 85 din Legea nr. 76/2002, cu modificările şi 
completările ulterioare, restituite de la Bugetul Asigurărilor pentru Şomaj. 

7. Scutire de la plata contribuţiei datorate de angajator, conform Art. 85 
alin.(1) din Legea 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare, 
recuperată prin deducere din contribuţia datorată. 

8. Scutire de la plata contribuţiei datorate de angajator, conform Art. 85 
alin.(1) din Legea 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare, 
restituită de la Bugetul Asigurărilor pentru Şomaj. 
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9. Subvenţii în baza Legii nr. 116/2002 şi a Normelor Metodologice aprobate 
prin HG nr. 1149/2002, recuperate prin deducere din contribuţia datorată. 

10. Subvenţii în baza Legii nr. 116/2002 şi a Normelor Metodologice aprobate 
prin HG nr. 1149/2002, restituite de la Bugetul Asigurărilor pentru Şomaj. 

11. Subvenţii conform art. 1 din Legea nr. 72/2007, recuperate prin deducere 
din contribuţia datorată. 

12. Subvenţii conform art. 1 din Legea nr. 72/2007, restituite de la Bugetul 
Asigurărilor pentru Şomaj. 

Exemplificare machetă 
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Mod de operare 

 

Calculul informaţiilor din pagina „Subvenţii Centralizator” se face automat fără 
intervenţia directă a operatorului în funcţie de completarea corectă de către operator 
a informaţiilor din celelalte pagini ale aplicaţiei PISAAPL. 
Important: Calculul corect al informaţiilor din pagina „Subvenţii Centralizator” 
depinde de completarea în conformitate cu realitatea a următoarelor elemente: 

1. Completarea pontajului lunar din pagina „Pontaj” pentru toate persoanele 
implicate în convenţiile agentului economic. 

2. Completarea venitului brut aferent NOL din pagina „Stat de plată” pentru 
toate persoanele implicate în convenţiile agentului economic. 

3. Completarea fondului de salarii pentru agentul economic beneficiar de 
subvenţii în pagina „Date Conventii-Date Angajator”. 

Date Convenţii – Date Angajator 

 

Pagina „Date Conventii-Date Angajator”  permite operatorului vizualizarea 
informaţiilor din convenţiile agentului economic importate de la AJOFM, completarea 
fondului de salarii şi calcularea automată a valorii câmpului TCAD(Total Contribuţie 
Angajator Datorată) folosit la calculul sumelor din pagina „Subventii Centralizator”. 
 

Exemplificare machetă 

 

 

Mod de operare 

 
În această machetă operatorul poate vizualiza informaţiile despre persoanelele 
implicate în convenţiile agentului economic selectat ca implicit. Singura informaţie 
editabilă de către operator este fondul de salarii pentru luna curentă de calcul.  
Pentru a completa fondul de salarii operatorul poziţionează cursorul în câmpul 
„Fondul de salarii:” după care completează câmpul cu valoarea dorită. 
Obs: Fondul de salarii trebuie să fie mai mare sau egal cu suma veniturilor brute 
aferente NOL pentru persoanele din statul de plată pentru luna în lucru. 
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Pontajul 

 

Pagina „Pontaj” permite operatorului adăugarea, modificarea sau vizualizarea 
informaţiilor pontajului lunar al persoanelor implicate în convenţiile agentului 
economic setat ca implicit. De asemenea în această pagină operatorul are la 
dispoziţie o serie de acţiuni cum ar fi: 

 
1. Adăugarea unei linii la tabelul de pontaj. 
2. Eliminarea unei linii din tabelul de pontaj. 
3. Aplicarea automată a normei de 8 ore pentru întreg pontajul lunii de calcul. 
4. Marcarea automată ca prezent. 

Obs: Dacă pentru o anumită persoană se modifică norma de lucru din 8 
ore în 6 sau 7 ore atunci apăsarea butonului „Marcheaza prezent” duce la 
completarea automată a prezenţei cu norma selectată de operator. 
 

Exemplificare machetă 

 

 

Mod de operare 

 
Paşii necesari pentru completarea corectă a pontajului lunar  sunt:  
 

1. Se deschide pagina „Pontaj” dând clic pe numele paginii. 
Obs: Se observă că zilele nelucrătoare atât cele de weekend cât şi 
sărbatorile legale sunt colorate distinct folosind culoarea galbenă şi 
simbolul grafic „X”. Aceste câmpuri pot fi editate de către operator cu o 
valoare numerică reprezentând numărul de ore efectiv lucrat de persoană 
în ziua nelucrătoare. În compensaţie pentru ziua nelucrătoare lucrată 
operatorul poate acorda o zi de lucru liberă persoanei folosind codul „-4”. 
De asemenea dacă convenţia începe sau se termină în luna de lucru 
atunci şi zilele care nu fac parte din perioada de valabilitate a convenţiei 
sunt marcate distinct folosind culoarea vişinie şi simbolul grafic „0” sau „X” 
dacă perioada de inactivitate a convenţiei se suprapune peste zilele 
nelucrătoare. 
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 Aceste câmpuri nu pot fi editate de către operator. 
Important: Semnificaţia codurilor care se folosesc la completarea 
pontajului sunt: 

 Între „1 - 24” se completează cu valoarea numerică 
corespunzătoare numărului de ore efectiv lucrat zilnic în 
perioada de valabilitate a convenţiei. 

 „0” se completează pentru acele zile în care persoana este 
absent nemotivat sau beneficiază de concediu fără salariu. 
Acest cod este valabil doar pentru zilele lucrătoare din 
perioada de valabilitate a convenţiei. Dacă se completează 
atunci numărul de ore corespunzător pentru aceste zile este 
scăzut din numărul de ore efectiv lucrate în perioada de 
acordare a convenţiei. Persoana nu beneficiază de subvenţii 
pentru aceste ore. 

 „-1” se completează pentru acele zile în care persoana 
beneficiază de concediu de odihnă. Aceste zile nu 
influenţează numărul de ore efectiv lucrate în perioada de 
acordare a convenţiei. 

 „-2” se completează pentru acele zile lucrătoare în care 
persoana este beneficiară de concediu medical din FS. Acest 
număr de ore alături de numărul de ore efectiv lucrate în 
perioada de acordare a convenţiei sunt luate în calcul la 
calcularea scutirilor. Numărul total de ore pentru acest cod 
este evidenţiat distinct în pontaj şi nu este cuprins la numărul 
total de ore lucrate în perioada de acordare a convenţiei. 
Persoana nu beneficiază de subvenţii pentru aceste ore. 

 „-3” se completează pentru acele zile lucrătoare în care 
persoana este beneficiară de concediu medical din CASS. 
Numărul total de ore pentru acest cod este evidenţiat distinct 
în pontaj şi nu este cuprins la numărul total de ore lucrate în 
perioada de acordare a convenţiei. Persoana nu beneficiază 
de subvenţii pentru aceste ore. 

 „-4” se compleateză pentru acele zile lucrătoare în care 
persoana este beneficiară de zi liberă în compensaţie 
conform legii pentru lucrarea unei zile nelucrătoare. 

Observaţie: Operatorul poate vedea în permanenţă semnificaţia codurilor 
selectând una din zilele din pontaj.  
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2. Se aplică automat norma de 8 ore prin apăsarea butonului „Aplică norma 
8” evidenţiat grafic astfel: 

 
Obs: Zilele lucrătoare cu excepţia zilelor evidenţiate distinct în pontaj vor fi 
completate automat(iniţializate) cu cifra 0. De asemenea se va calcula 
automat numărul de ore maxim disponibil pe perioada convenţiei, norma 
de ore aplicată şi NOL(Numărul de ore lucrătoare din luna de lucru). 
Operatorul are posibilitatea modificării normei de lucru aplicate automat 
pentru persoanele la care se impune acest lucru.  
Astfel se va modifica automat şi valoarea maximă de ore disponibile în 
perioada de acordare a convenţiei. 

3. Se marchează automat ca prezent prin apăsarea butonului „Marchează 
prezent” evidenţiat grafic astfel: 

 
Obs: Zilele lucrătoare cu excepţia zilelor evidenţiate distinct în pontaj vor fi 
completate automat cu numărul de ore specific normei aplicate sau 
modificate de către operator. De asemenea se va calcula automat numărul 
de ore total lucrate în perioada de acordare a convenţiei. 
Operatorul are posibilitatea modificării numărului de ore din fiecare zi 
lucrătoare sau nelucrătoare în perioada de valabilitate a convenţiei folosind 
codurile mai sus menţionate în conformitate cu pontajul real lunar al 
persoanei astfel încât numărul de ore total lucrate în perioada de acordare 
a convenţiei pentru care se acordă subvenţie conform legii să corespundă 
cu realitatea. 
În cazul în care operatorul completează unele zile cu valorile „-2” sau „-3” 
câmpurile „Număr ore cu concediu medical CBFS” sau „Număr ore cu 
concediu medical CASS” vor fi calculate automat adunând numărul de ore 
specific normei aplicate pentru fiecare zi de concediu de boală. 

4. În cazul în care mai sunt şi alte persoane care trebuie introduse în pontajul 
lunar altele decât persoanele implicate în convenţiile agentului economic 
selectat implicit se procedează astfel: 

i. Se apasă butonul „Adauga linie la tabel” evidenţiat grafic astfel: 

 
ii. Se completează informaţiile referitoare la persoana care se 

adaugă la pontaj(cnp, nume, normă, ore lucrate în fiecare zi 
etc.). 

5. În cazul în care doriţi să ştergeţi o înregistrare din tabelul de pontaj lunar 
trebuie să aveţi în vedere că nu pot fi eliminate acele persoane care fac 
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parte din convenţiile agentului economic selectat ca implicit. Se 
procedează astfel: 

i. Se selectează persoana din pontaj care trebuie ştearsă dând clic 
pe înregistrarea din tabel corespunzătoare. 

ii. Se apasă butonul „Elimina linie din tabel” evidenţiat grafic 
astfel: 

 
iii. Se confirmă ştergerea prin apăsarea butonului „Yes” din 

macheta de confirmare. 
iv. Se poate renunţa la eliminarea persoanei prin apăsarea 

butonului „No” din macheta de confirmare. 
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Statul de plată 

 
Pagina „Stat de plata” permite operatorului adăugarea, modificarea sau vizualizarea 
informaţiilor statului de plată al persoanelor implicate în convenţiile agentului 
economic setat ca implicit. De asemenea în această pagină operatorul are la 
dispoziţie: 
 

1. Adăugarea unei linii la tabelul stat de plată. 
2. Eliminarea unei linii din tabelul stat de plată. 

 

Exemplificare machetă 
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Mod de operare 

 
Paşii necesari pentru completarea corectă a statului de plată  sunt:  
 

1. Se deschide pagina „Stat de plata” dând clic pe numele paginii. 
Obs: Persoanele importate de la AJOFM implicate în convenţiile agentului 
economic setat ca implicit se regăsesc automat în paginile aplicaţiei 
PISAAPL. 
Se observă completarea automată a câmpurilor „Nr. Ore Lucratoare 
(NOL)”, „Nr. Ore in perioada de acordare a conventiei” în funcţie de 
completarea pontajului lunar pentru persoanele implicate în convenţiile 
agentului economic setat ca implicit. 

2. Se completează câmpul „Venit brut aferent NOL” cu sumele 
corespunzătoare pentru fiecare persoană din statul de plată. 
 
Obs: După completarea de către operator a câmpului „Venit brut aferent 
NOL”, se poate observa calcularea şi completarea automată a câmpurilor 
„Venit brut valabil in perioada de valabilitate a conventiei(lunar)”, „Venit 
brut aferent CBFS in perioada conventiei”. Ele sunt calculate în funcţie de 
pontajul completat de operator şi venitul brut aferent NOL completat pentru 
fiecare persoană în parte. 

3. În cazul în care mai sunt şi alte persoane care trebuie introduse pe statul 
de plată altele decât persoanele implicate în convenţiile agentului 
economic selectat implicit se procedează astfel: 

i. Se apasă butonul „Adauga linie la tabel” evidenţiat grafic astfel: 

 
ii. Se completează informaţiile referitoare la persoana care se 

adaugă la pontaj(cnp, nume, etc.). 
4. În cazul în care doriţi să ştergeţi o înregistrare din tabelul stat de plată  

trebuie să aveţi în vedere că nu pot fi eliminate acele persoane care fac 
parte din convenţiile agentului economic selectat ca implicit. Se 
procedează astfel: 

i. Se selectează persoana din statul de plată care trebuie ştearsă 
dând clic pe înregistrarea din tabel corespunzătoare. 

ii. Se apasă butonul „Elimina linie din tabel” evidenţiat grafic 
astfel: 

 
iii. Se confirmă ştergerea prin apăsarea butonului „Yes” din 

macheta de confirmare. 
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iv. Se poate renunţa la eliminarea persoanei prin apăsarea 
butonului „No” din macheta de confirmare. 

Tabel Articol 80 

 
Pagina „Tabel Articol 80” permite operatorului vizualizarea informaţiilor(categoria, 
numărul convenţiei, etc) referitoare la persoanele beneficiare de subvenţie conform 
art. 80 din Legea 76/2002 cu modificările şi completările ulterioare, sumele cuvenite 
conform categoriei fiecărei persoane în parte raportate la numărul de ore lucrate în 
perioada de acordare a convenţiei, sumele plătite pentru fiecare persoană raportate 
la numărul de ore efectiv lucrate în perioada de acordare a convenţiei, total suma 
cuvenită, total suma platită, suma reprezentând scutirea sau total sume plătite. 

 

Exemplificare machetă 

 

 

 

Mod de operare 

 
Paşii necesari obligatorii de efectuat înainte de vizualizarea informaţiilor din tabelul 
corespunzător articolului 80 din Legea 76/2002 cu modificările şi completările 
ulterioare  sunt:  
 

1. Trebuie setat agentul economic ca implicit la pornirea aplicaţiei. 
2. Trebuie importate informaţiile despre convenţiile agentului economic 

beneficiar de subvenţii conform articolului 80 din Legea 76/2002 cu 
modificările şi completările ulterioare de la AJOFM. 

3. Se adaugă luna curentă ca lună de calcul. 
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4. Se completează corect pontajul lunar pentru persoanele beneficiare de 
subvenţii conform articolului 80 din Legea 76/2002 cu modificările şi 
completările ulterioare. 

5. Se completează corect statul de plată pentru persoanele beneficiare de 
subvenţii conform articolului 80 din Legea 76/2002 cu modificările şi 
completările ulterioare. 

6. Se completează fondul de salarii al agentului economic pentru luna de 
lucru în pagina „Data Conventii-Date Angajator”. 

7. Se vizualizează pagina „Tabel Articol 80” unde se pot vizualiza şi verifica 
valorile calculate. 

8. Se vizualizează pagina „Subventii Centralizator” unde se pot vizualiza  şi 
verifica valorile calculate corespunzătoare articolului 80 din Legea 76/2002 
cu modificările şi completările ulterioare. 

Obs: Câmpul TASCA este editabil de către operator şi poate lua una din următoarele 
două valori: 

1. Se va completa cu 1 pentru asiguratul obligatoriu, prin efectul legii, în 
sistemul asigurărilor pentru şomaj angajatorul nu este scutit de plata 
contribuţiei datorate de angajator la bugetul asigurărilor pentru şomaj în 
temeiul OUG nr. 13/2010. 

2. Se va completa cu 2 pentru asiguratul obligatoriu, prin efectul legii, în 
sistemul asigurărilor pentru şomaj angajatorul este scutit de plata 
contribuţiei datorate de angajator la bugetul asigurărilor pentru şomaj în 
temeiul OUG nr. 13/2010. 

Pentru persoanele care au câmpul TASCA = 1 nu se calculează scutire. Acest calcul 
se face automat de către aplicaţie operatorul putând doar selecta persoanele care au 
câmpul TASCA = 1 prin editarea directă a celulei câmpului TASCA. 
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Tabel Articol 85 

 
Pagina „Tabel Articol 85” permite operatorului vizualizarea informaţiilor(categoria, 
numărul convenţiei, etc) referitoare la persoanele beneficiare de subvenţie conform 
art. 85 din Legea 76/2002 cu modificările şi completările ulterioare, sumele cuvenite 
conform categoriei fiecărei persoane în parte raportate la numărul de ore lucrate în 
perioada de acordare a convenţiei, sumele plătite pentru fiecare persoană raportate 
la numărul de ore efectiv lucrate în perioada de acordare a convenţiei, total suma 
cuvenită, total suma platită, suma reprezentând scutirea sau total sume plătite. 
Obs: Doar persoanele beneficiare de subvenţie art. 85 din Legea 76/2002 cu 
modificările şi completările ulterioare având categoriile A sau B beneficiază de scutire 
de la plata contribuţei datorate conform articolului 85 alin. 1 din Legea 76/2002 cu 
modificările şi completările ulterioare cu condiţia ca câmpul TASCA să nu aibă 
valoare 1 pentru persoanele cu categoriile A sau B. 

Exemplificare machetă 
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Mod de operare 

 
Paşii necesari obligatorii de efectuat înainte  de vizualizarea informaţiilor din tabelul 
corespunzător articolului 85 din Legea 76/2002 cu modificările şi completările 
ulterioare  sunt:  
 

1. Trebuie setat agentul economic ca implicit la pornirea aplicaţiei. 
2. Trebuie importate informaţiile despre convenţiile agentului economic 

beneficiar de subvenţii conform articolului 85 din Legea 76/2002 cu 
modificările şi completările ulterioare de la AJOFM. 

3. Se adaugă luna curentă ca lună de calcul. 
4. Se completează corect pontajul lunar pentru persoanele beneficiare de 

subvenţii conform articolului 85 din Legea 76/2002 cu modificările şi 
completările ulterioare. 

5. Se completează corect statul de plată pentru persoanele beneficiare de 
subvenţii conform articolului 85 din Legea 76/2002 cu modificările şi 
completările ulterioare. 

6. Se completează fondul de salarii al agentului economic pentru luna de 
lucru în pagina „Data Conventii-Date Angajator”. 

7. Se vizualizează pagina „Tabel Articol 85” unde se pot vizualiza şi verifica 
valorile calculate. 

8. Se vizualizează pagina „Subventii Centralizator” unde se pot vizualiza  şi 
verifica valorile calculate corespunzătoare articolului 85 din Legea 76/2002 
cu modificările şi completările ulterioare. 

Obs: Câmpul TASCA este editabil de către operator şi poate lua una din următoarele 
două valori: 

1. Se va completa cu 1 pentru asiguratul obligatoriu, prin efectul legii, în 
sistemul asigurărilor pentru şomaj angajatorul nu este scutit de plata 
contribuţiei datorate de angajator la bugetul asigurărilor pentru şomaj în 
temeiul OUG nr. 13/2010. 

2. Se va completa cu 2 pentru asiguratul obligatoriu, prin efectul legii, în 
sistemul asigurărilor pentru şomaj angajatorul este scutit de plata 
contribuţiei datorate de angajator la bugetul asigurărilor pentru şomaj în 
temeiul OUG nr. 13/2010. 

Pentru persoanele care au câmpul TASCA = 1 nu se calculează scutire. Acest calcul 
se face automat de către aplicaţie operatorul putând doar selecta persoanele care au 
câmpul TASCA = 1 prin editarea directă a celulei câmpului TASCA. 
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Tabel Legea 116 

 
Pagina „Tabel Legea 116” permite operatorului vizualizarea informaţiilor(categoria, 
numărul convenţiei, număr de ore efectiv lucrate în perioada de acordare a 
convenţiei etc) referitoare la persoanele beneficiare de subvenţie conform Legii 
116/2002 şi a Normelor metodologice aprobate prin HG nr. 1149/2002, sumele 
cuvenite conform categoriei fiecărei persoane în parte raportate la numărul de ore 
lucrate în perioada de acordare a convenţiei sau sumele reprezentând baza de calcul 
pentru fiecare persoană. 

 

Exemplificare machetă 
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Mod de operare 

 
Paşii necesari obligatorii de efectuat înainte de vizualizarea informaţiilor din tabelul 
corespunzător Legii 116/2002 şi a Normelor metodologice aprobate prin HG nr. 
1149/2002  sunt:  
 

1. Trebuie setat agentul economic ca implicit la pornirea aplicaţiei. 
2. Trebuie importate informaţiile despre convenţiile agentului economic 

beneficiar de subvenţii conform Legii 116/2002 şi a Normelor metodologice 
aprobate prin HG nr. 1149/2002 de la AJOFM. 

3. Se adaugă luna curentă ca lună de calcul. 
4. Se completează corect pontajul lunar pentru persoanele beneficiare de 

subvenţii conform Legii 116/2002 şi a Normelor metodologice aprobate 
prin HG nr. 1149/2002. 

5. Se completează corect statul de plată pentru persoanele beneficiare de 
subvenţii conform Legii 116/2002 şi a Normelor metodologice aprobate 
prin HG nr. 1149/2002. 

6. Se completează fondul de salarii al agentului economic pentru luna de 
lucru în pagina „Data Conventii-Date Angajator”. 

7. Se vizualizează pagina „Tabel Legea 116” unde se pot vizualiza şi verifica 
valorile calculate. 

8. Se vizualizează pagina „Subventii Centralizator” unde se pot vizualiza  şi 
verifica valorile calculate conform Legii 116/2002 şi a Normelor 
metodologice aprobate prin HG nr. 1149/2002. 
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Tabel Legea 72 

 
Pagina „Tabel Legea 72” permite operatorului vizualizarea informaţiilor(categoria, 
tipul contractului de muncă, număr de ore efectiv lucrate în perioada de acordare a 
convenţiei etc) referitoare la persoanele beneficiare de subvenţie conform articolului 
1 din Legea nr. 72/2007, sumele cuvenite fiecărei persoane în parte raportate la 
numărul de ore lucrate în perioada de acordare a convenţiei sau numărul de zile 
lucrătoare în lună pentru care se acordă, în condiţiile legii stimulentul financiar. 

Exemplificare machetă 

 

 

Mod de operare 

 
Paşii necesari obligatorii de efectuat înainte de vizualizarea informaţiilor din tabelul 
corespunzător articolului 1 din Legea nr. 72/2007  sunt:  
 

1. Trebuie setat agentul economic ca implicit la pornirea aplicaţiei. 
2. Trebuie importate informaţiile despre convenţiile agentului economic 

beneficiar de subvenţii conform articolului 1 din Legea nr. 72/2007 de la 
AJOFM. 

3. Se adaugă luna curentă ca lună de calcul. 
4. Se completează corect pontajul lunar pentru persoanele beneficiare de 

subvenţii conform articolului 1 din Legea nr. 72/2007. 
5. Se completează corect statul de plată pentru persoanele beneficiare de 

subvenţii conform articolului 1 din Legea nr. 72/2007. 
6. Se completează fondul de salarii al agentului economic pentru luna de 

lucru în pagina „Data Conventii-Date Angajator”. 
7. Se vizualizează pagina „Tabel Legea 72” unde se pot vizualiza şi verifica 

valorile calculate. 
8. Se vizualizează pagina „Subventii Centralizator” unde se pot vizualiza  şi 

verifica valorile calculate conform articolului 1 din Legea nr. 72/2007. 
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Salvare lună curentă 

 
Operaţia de salvare a modificărilor efectuate pentru luna curentă sau pentru o lună 
existentă  se execută de către operator selectând din meniul „Subventii si Scutiri”  - 
„Salvare luna curenta” sau apăsând combinaţia de taste CTRL + S. 
 

 
 
După salvarea modificărilor efectuate de operator luna de lucru se închide, 
utilizatorul având posibilitatea selectării unui alt agent, adăugării unui agent nou, 
modificării unui agent existent, importării unor date noi sau vizualizarea sau 
modificarea unei luni existente. 

 

Finalizare lună curentă 

 
Operaţia de finalizare luna curentă se execută de către operator atunci când se 
consideră că datele introduse pentru luna de calcul sunt complete iar calculele sunt 
finale selectând din meniul „Subventii si Scutiri”  - „Finalizare luna curenta” sau 
apăsând combinaţia de taste CTRL + SHIFT + S urmată de confirmarea operaţiei de 
finalizare a lunii curente de lucru pentru agentul economic selectat ca implicit. 
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Obs: Marcarea unei luni curenta ca finală presupune finalizarea completă a calculelor 
pentru luna respectivă, operatorul nu mai poate ulterior să modifice informaţiile 
referitoare la luna închisă doar dacă luna de calcul finalizată va fi redeschisă, el are 
la dispoziţie doar operaţia de vizualizare.  
Obs: În cazul în care operatorul doreşte adăugarea unei noi luni de lucru curente 
pentru acelaşi agent economic selectat ca implicit pentru o lună de lucru finalizată 
aplicaţia întoarce mesaj de avetizare. 
Obs: În cazul unei luni de lucru finalizate în starea de consultare singura operaţie 
disponibilă pentru operator este „Renuntare”. 

 

Închidere lună curentă fără salvare 

 
Operaţia de închidere sau renunţare a lunii curente de lucru se execută de către 
operator atunci când se consideră că datele introduse pentru luna de calcul nu 
trebuie salvate selectând din meniul „Subventii si Scutiri”  - „Renuntare” urmată de 
confirmarea abandonării modificărilor efectuate.  
 

 
 
Obs: Acelaşi efect se obţine şi selectând din meniul „Optiuni suplimentare” opţiunea 
„Iesire” sau apăsând combinaţia de taste CTRL + X, sau apăsând butonul „X” din 
colţul dreapta sus a ferestrei aplicaţiei PISAAPL, cu menţiunea că după confirmarea 
abandonării modificărilor efectuate aplicaţia se va închide. 
 



 
 

   

 

 

UNIUNEA  EUROPEANĂ 

MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI 
ŞI PROTECŢIEI SOCIALE 

AMPOSDRU 

FONDUL SOCIAL EUROPEAN 

POS DRU 

2007 - 2013 

 

INSTRUMENTE STRUCTURALE 

2007 - 2013 

 
AGENŢIA JUDEŢEANĂ PENTRU 
OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ 

COVASNA 

 

Arbeitsmarktservice BetriebsgmbH 

 

Hofmühlgasse 3-5 

A-1060 Vienna 

Phone. (+43 1) 599 05-0 

Fax (+43 1) 599 05-9008 

 

Sucursala Bucureşti 

Calea Vitan, nr. 23C 

Parter si Etajul 4 

Bucureşti, 031281, România 

Tel: (+40 21) 2070 526 

Fax: (+40 21) 322 4233 

42 
 

 

Vizualizare lună existentă 

 
Permite operatorului vizualizarea sau modificarea unei luni de calcul existente prin 
selectarea opţiunii „Vizualizare luna existenta” din meniul  „Subventii si Scutiri” în 
funcţie de starea lunii de lucru selectate. 
 
Obs: În cazul în care starea lunii de lucru selectate este „IN CONSTRUCTIE” 
utilizatorul poate modifica informaţiile din convenţiile agentului economic selecatat ca 
implicit în paginile „Pontaj”, „Stat de plata” sau „Date Conventii – Date Angajator”. 
După modificarea informaţiilor operatorul trebuie să salveze din nou informaţiile 
modificate. 
 
Obs: În cazul în care starea lunii de lucru selectate este „FINALIZATA” utilizatorul 
poate doar vizualiza informaţiile despre convenţiile agentului economic selectat ca 
implicit. 
 

 

Mod de operare 

 
Paşii necesari pentru vizualizarea unei luni calculate anterior  sunt:  
 

1. Din meniul „Subventii si Scutiri” se selectează opţiunea „Vizualizare luna 
existenta”. 

2. Se deschide macheta „Selectează Luna si Anul”. 

 
3. Se completează luna şi anul pentru care se doreşte vizualizarea 

informaţiilor salvate. 
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4. Se apasă butonul „Selectează”. 

 

Redeschide lună finală 

 
Permite operatorului redeschiderea unei luni de lucru marcate ca finalizată.. 
 
Obs: Opţiunea de redeschidere a unei luni de lucru finalizate este disponibilă numai 
atunci cînd luna de lucru nu este definită.  
Atenţie: O luna finalizată poate fi redeschisă doar pentru luna curentă de calcul şi 
doar dacă nu s-a depăsit termenul de 25 a lunii curente. 
 

 

Mod de operare 

 
Paşii necesari pentru redeschiderea lunii curente finalizate   sunt:  
 

1. Din meniul „Subventii si Scutiri” se selectează opţiunea „Redeschide luna 
finala”. 

2. Dacă data curentă este mai mică decăt 25 ale lunii se va deschide o 
machetă de confirmare a redeschiderii lunii curente de calcul. 

3. Se apasă butonul „Yes” pentru a redeschide luna curentă finalizată. 
4. Se apasă butonul „No” în cazul în care doriţi să renunţaţi la operaţia de 

redeschidere a lunii. 
 

Obs: În cazul în care se doreşte redeschiderea lunii finalizate după data de 25 a lunii 
curente, aplicaţia nu va permite acest lucru şi va returna un mesaj de avertizare.
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Exportul anexelor pentru depunere la AJOFM 

 
Permite operatorului exportul anexelor care trebuie depuse la AJOFM. Utilizatorii 
aplicaţiei PISAAPL salveaza fişierul exportat pe suport extern(discheta, CD, DVD, 
USB Memory Stick) şi îl depun la AJOFM prin intermediul terminalelor INFOCHIOŞC 
sau al calculatoarelor desktop care le stau la dispoziţie în spaţiile PISA de la punctele 
de lucru teritoriale ale AJOFM. 
 
Important: Opţiunea de export a anexelor care trebuie depuse la AJOFM este 
disponibilă în vizualizarea unei luni de lucru ce are starea „FINALIZATA”. 
 
Pentru exportul anexelor care trebuie depuse la AJOFM, utilizatorul aplicaţiei 
PISAAPL selectează opţiunea „Export anexe pentru depunere AJOFM” din meniul 
„Export” al aplicaţiei PISAAPL. 
 
Realizarea cu succes a exportului anexelor va fi evidenţiat prin apariţia mesajului: 
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Salvarea decontului lunar la AJOFM 

 
Permite operatorului salvarea online a decontului lunar pe server-ul AJOFM. 
 
Important: Opţiunea de salvarea online a decontului lunar este disponibilă în 
vizualizarea unei luni de lucru ce are starea „FINALIZATA”.  
Trebuie să existe o conexiune de Internet activă pe calculatorul de pe care se 
doreşte depunerea online a decontului lunar. 
Salvarea cu succes a decontului lunar pe serverul AJOFM este confirmată prin 
apariţia unui mesaj informativ. 
 
Pentru depunerea online a decontului lunar pe server-ul AJOFM, utilizatorul aplicaţiei 
PISAAPL va selecta opţiunea „Salveaza decont pe serverul AJOFM” din meniul 
„Export” al aplicaţiei PISAAPL. 
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Tipărirea Anexelor 
 

Utilizatorii aplicaţiei PISAAPL au posibilitatea tipăririi anexelor necesare depunerii 
decontului lunar la AJOFM din meniul „Tiparire Anexe” al aplicaţiei. 
Utilizatorii aplicaţiei au la dispoziţiei tipărirea următoarelor anexe: 

 Tipărirea centralizatorului cu subvenţiile calculate. 

 Tipărirea Extrasului din pontajul lunar. 

 Tipărirea Extrasului din statul de plată lunar. 

 Tipărirea anexei articolului 80 din Legea 76/2002 cu completările şi 
modificările ulterioare. 

 Tipărirea anexei articolului 85 din Legea 76/2002 cu completările şi 
modificările ulterioare. 

 Tipărirea anexei Legii 116.  

 Tipărirea anexei Legii 72. 
 

Observaţie: Tipărirea anexelor mai sus menţionate sunt disponibile doar pentru o 
lună de raportare care este în starea „FINALIZATA”. 
 

Tipărirea centralizatorului cu subvenţiile calculate 

 

Tipărirea centralizatorului cu subvenţiile calculate pentru toate măsurile active este 
disponibil utilizatorilor aplicaţiei PISAAPL după finalizarea lunii de calcul în starea de 
vizualizare.  
Important: „Datele corecte furnizate de aplicaţia PISAAPL şi prezentate în 
centralizatorul subvenţiilor calculate, vor fi cele care trebuie completate în declaraţia 
D112, în câmpurile aferente fiecărui tip de scutire. Astfel vă asiguraţi că la verificarea 
deconturilor agentului economic cu datele cuprinse în declaraţia unică, nu pot apărea 
erori.” 
Tipărirea centralizatorului cu subvenţiile calculate se face din meniul „Tipărire Anexe” 
opţiunea „Centralizator Subventii”. 
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Tipărirea extrasului din pontajul lunar 

 

Tipărirea extrasului din pontajul lunar este disponibilă utilizatorilor aplicaţiei PISAAPL 
după finalizarea lunii de calcul în starea de vizualizare.  
Extrasul din pontajul lunar este un act obligatoriu de depus la AJOFM odată cu 
depunerea decontului lunar.  
El trebuie tipărit, semnat de către persoanele autorizate, ştampilat şi depus la 
AJOFM odată cu depunerea decontului lunar şi a celorlalte acte obligatorii. 
Tipărirea extrasului din pontajul lunar se face din meniul „Tipărire Anexe” opţiunea 
„Pontaj”. 

 

Tipărirea extrasului din statul de plată lunar 

 

Tipărirea extrasului din statul de plată lunar este disponibilă utilizatorilor aplicaţiei 
PISAAPL după finalizarea lunii de calcul în starea de vizualizare.  
Extrasul din statul de plată lunar este un act obligatoriu de depus la AJOFM odată cu 
depunerea decontului lunar.  
El trebuie tipărit, semnat de către persoanele autorizate, ştampilat şi depus la 
AJOFM odată cu depunerea decontului lunar şi a celorlalte acte obligatorii. 
Tipărirea extrasului din statul de plată lunar se face din meniul „Tipărire Anexe” 
opţiunea „Stat de plata”. 

Tipărirea „Anexa Art. 80” 

 

Tipărirea anexei articolului 80 din Legea 76/2002 cu modificările şi  este disponibilă 
utilizatorilor aplicaţiei PISAAPL după finalizarea lunii de calcul în starea de 
vizualizare.  
„Anexa Art. 80” este un act obligatoriu de depus la AJOFM odată cu depunerea 
decontului lunar doar dacă agentul economic pentru care se face decontul lunar are 
persoane beneficiare de art. 80 din Legea 76/2002 cu modificările şi completările 
ulterioare.  
El trebuie tipărit, semnat de către persoanele autorizate, ştampilat şi depus la 
AJOFM odată cu depunerea decontului lunar şi a celorlalte acte obligatorii. 
Tipărirea anexei articolului 80 se face din meniul „Tipărire Anexe” opţiunea „Anexa 
Art. 80”. 
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Tipărirea „Anexa Art. 85” 

 

Tipărirea anexei articolului 85 din Legea 76/2002 cu modificările şi  este disponibilă 
utilizatorilor aplicaţiei PISAAPL după finalizarea lunii de calcul în starea de 
vizualizare.  
„Anexa Art. 85” este un act obligatoriu de depus la AJOFM odată cu depunerea 
decontului lunar doar dacă agentul economic pentru care se face decontul lunar are 
persoane beneficiare de art. 85 din Legea 76/2002 cu modificările şi completările 
ulterioare.  
El trebuie tipărit, semnat de către persoanele autorizate, ştampilat şi depus la 
AJOFM odată cu depunerea decontului lunar şi a celorlalte acte obligatorii. 
Tipărirea anexei articolului 85 se face din meniul „Tipărire Anexe” opţiunea „Anexa 
Art. 85”. 
 

Tipărirea „Anexa Legea 116” 

 

Tipărirea anexei pentru legea 116 este disponibilă utilizatorilor aplicaţiei PISAAPL 
după finalizarea lunii de calcul în starea de vizualizare.  
„Anexa Legea 116” este un act obligatoriu de depus la AJOFM odată cu depunerea 
decontului lunar doar dacă agentul economic pentru care se face decontul lunar are 
persoane beneficiare de subvenţii conform Legii 116/2002.  
El trebuie tipărit, semnat de către persoanele autorizate, ştampilat şi depus la 
AJOFM odată cu depunerea decontului lunar şi a celorlalte acte obligatorii. 
Tipărirea anexei legii 116 se face din meniul „Tipărire Anexe” opţiunea „Anexa Legea 
116”. 
 
 

Tipărirea „Anexa Legea 72” 

 

Tipărirea anexei pentru legea 72 este disponibilă utilizatorilor aplicaţiei PISAAPL 
după finalizarea lunii de calcul în starea de vizualizare.  
„Anexa Legea 72” este un act obligatoriu de depus la AJOFM odată cu depunerea 
decontului lunar doar dacă agentul economic pentru care se face decontul lunar are 
persoane beneficiare de subvenţii conform Legii 72/2007.  
El trebuie tipărit, semnat de către persoanele autorizate, ştampilat şi depus la 
AJOFM odată cu depunerea decontului lunar şi a celorlalte acte obligatorii. 
Tipărirea anexei legii 72 se face din meniul „Tipărire Anexe” opţiunea „Anexa Legea 
72”. 
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Opţiuni Suplimentare 

 

Utilizatorii au posibilitatea selectării din meniul aplicaţiei PISAAPL a unor opţiuni 
suplimentare să ajute utilizatorii la folosirea aplicaţiei, să permită utilizatorilor 
actualizarea versiunii aplicaţiei sau actualizarea automată a constantelor de sistem 
sau menite să ne ofere informaţii despre aplicaţia utilizată. 
Opţiunile meniului „Optiuni suplimentare” sunt: 

 Ajutor – permite deschiderea manualului de utilizare al aplicaţiei. 

 Opţiuni aplicaţie – permite deschiderea unei machete cu opţiunile 
aplicaţiei. 

 Despre aplicaţie – permite deschiderea unei machete cu informaţii 
referitoare la aplicaţia PISAAPL. 

 Verifică versiune noua – permite verificarea versiunii aplicaţiei cu versiunea 
existentă pe portalul proiectului PISA. 

 Actualizează sărbători legale de pe site-ul PISA – permite actualizarea 
nomenclatorului de constante de sistem cu cel existent pe portalul 
proiectului PISA. 

 Ieşire – permite părăsirea aplicaţiei PISAAPL. 
 

 
 

Deschiderea manualului de utilizare al aplicaţiei PISAAPL 

 

Manualul de utilizare al aplicaţiei PISAAPL este pus la dispoziţia utilizatorilor 
aplicaţiei în permanenţă prin opţiunea „Ajutor” din meniul „Optiuni suplimentare” 
odată cu instalarea aplicaţiei pe calculatorul personal.  
Selectarea opţiunii „Ajutor” din meniul „Optiuni suplimentare” duce la deschiderea 
manualului de utilizare al aplicaţiei PISAAPL într-o fereastra Internet Explorer.  
Utilizatorii pot parcurge cu uşurinţă manualul datorită cuprinsului de tip hyperlink. 
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Vizualizarea opţiunilor aplicaţiei  

 
Permite operatorului actualizarea opţiunilor aplicaţiei  pentru prelucrarea 
informatizată a subvenţiilor angajatorului.  
 
Pentru a deschide macheta „Optiuni Aplicatie” din meniul aplicaţiei PISAAPL selectaţi 
„Optiuni aplicatie”  din „Optiuni suplimentare”. 
 
Opţiunile aplicaţiei pentru prelucrarea informatizată a subvenţiilor angajatorului sunt: 

 Adresa web a portalului PISA. 

 Numele sau adresa de IP a serverului. 
 

Exemplificare machetă 
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Mod de operare 

 
Paşii necesari pentru actualizarea opţiunilor aplicaţiei de prelucrare informatizată a 
subvenţiilor angajatorului sunt: 
 

1. Se deschide meniul „Optiuni aplicatie” din „Optiuni suplimentare”. 
2. Se deschide macheta „Optiuni Aplicatie”. 
3. Operatorul poate modifica valorile parametrilor din macheta „Optiuni 

Aplicatie”. 
 

4. Se apasă butonul „Salveaza” pentru salvarea datelor modificate. 
5. Se apasă butonul „Renunt” pentru a renunţa la modificarea datelor 

agentului economic şi închiderea machetei. 
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Vizualizarea informaţiilor despre aplicaţie 

 

Vizualizarea informaţiilor despre aplicaţia PISAAPL poate fi realizată folosind 
opţiunea „Despre aplicatie” din meniul „Optiuni suplimentare”. 
Informaţiile disponibile utilizatorilor în macheta de mai jos sunt: 
 

 Versiunea aplicaţiei folosite 

 Numele aplicaţiei folosite 

 Siglele proiectului PISA 

 Textul „Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul 
Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013. Investeşte 
în OAMENI!” 
 

 
 
Fereastra poate fi închisă prin apăsarea tastea Esc. 
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Verificare versiune nouă aplicaţie PISAAPL 

 

Utilizatorii aplicaţiei PISAAPL au posibilitatea verificării automate a existenţei unei noi 
versiuni ale aplicaţiei pe portalul proiectului PISA selectând opţiunea „Verificare 
versiune noua” din meniul „Optiuni suplimentare”. 
Important: Pentru a se putea efectua verificarea automată pe portalul proiectului 
PISA, pe calculatorul utilizatorului trebuie să existe o conexiune la Internet activă. 
 
În cazul în care versiunea folosită diferă de versiunea existentă pe portalul PISA se 
va deschide macheta: 
 

 
 
Important: Actualizarea aplicaţiei cu noua versiune se face de către utilizator prin 
descărcarea şi instalarea noii versiuni ale aplicaţiei de pe portalul PISA.  
În cazul în care versiunea aplicaţiei corespunde cu versiunea de pe site, se deschide 
un mesaj informativ de felicitare şi care vă sfătuieşte să verificaţi periodic versiunea 
aplicaţiei dumneavoastră. 
Fereastra se poate închide apăsând butonul „Inchide” din macheta. 
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Actualizarea sărbătorilor legale de pe portalul PISA 

 

Utilizatorii aplicaţiei PISAAPL au posibilitatea actualizării automate a sărbătorilor 
legale de pe portalul proiectului PISA selectând opţiunea „Actualizeaza sarbatori 
legale de pe site-ul PISA” din meniul „Optiuni suplimentare”. 
Important: Pentru a se putea efectua actualizarea automată a sărbătorilor legale de 
pe portalul proiectului PISA, pe calculatorul utilizatorului trebuie să existe o 
conexiune la Internet activă. 
 

 
 

Mod de operare 

 

1. Se selectează opţiunea „Actualizeaza sarbatori legale de pe site-ul PISA” 
din meniul „Optiuni suplimentare”. 

2. Se deschide macheta „Actualizare sarbatori legale”. 
3. Se apasă butonul „Descarca” din machetă. Se observă descărcarea 

sărbătorilor legale de pe portalul proiectului PISA. 
4. Se apasă butonul „Actualizeaza” din machetă. Actualizare cu succes a 

sărbătorilor legale este confirmată printr-un mesaj. 
5. Se apasă butonul „Ok”. 
6. Macheta de actualizare se va închide. 


