Revista Informatica Economică nr. 2(30)/2004

84
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The paper presents an integrated software for the payment of the wages using Visual FoxPro.
It’s an application that can calculate the salary, including monthly wages, the wage fund, the
wage sheet or the salary taxes. The reports can be printed and saved on the disk.
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Concepte de bază privind salarizarea
personalului
Decontările cu personalul au ca obiect calculul, înregistrarea la cheltuieli şi decontarea
salariilor cuvenite angajaţilor, evidenţierea
eventualelor imputaţii sau popriri pentru rezultatele necorespunzătoare ale activităţii depuse, precum şi calcularea şi vărsarea la bugetele de stat, de asigurări sociale etc. a impozitelor, contribuţiilor şi taxelor datorate,
atât de către salariat, cât şi de către angajator.
Structural, fondul de salarii este format din:
1. salariul de bază cuvenit angajaţilor cu contract de muncă
2. sporurile şi adaosurile pentru condiţii deosebite de muncă şi pentru rezultatele obţinute, cum ar fi:
• sporurile pentru condiţii nocive
• sporurile pentru condiţii grele
• sporurile pentru condiţii periculoase
• sporurile pentru orele prestate în timpul
nopţii
• sporurile pentru orele suplimentare de
muncă
• sporurile pentru vechime în muncă
• prime acordate cu ocazia sărbătorilor
3. indemnizaţiile şi alte sporuri acordate pentru conducere
4. indemnizaţiile acordate pentru concediul
de odihnă
5. ajutoarele materiale şi de protecţie socială
sub formă de:
• ajutoare de boală pentru incapacitate temporară de muncă
• ajutoare de boală pentru îngrijirea copilului
• ajutoarele de deces

• alte ajutoare acordate de societate şi care
se suportă din bugetul asigurărilor sociale
6. indemnizaţiile plătite personalului ce lucrează pe bază de convenţii civile
Ajutoarele materiale şi de protecţie socială
Conform Legii nr.19/2000 privind sistemul
public de pensii şi alte drepturi de asigurări
sociale, persoanele care desfăşoară activităţi
pe bază de contract de muncă sunt asigurate
prin efectul legii, adică au dreptul să beneficieze de prestaţii de asigurări sociale, cu
obligaţia plăţii lunare a unei contribuţii de
asigurări sociale. Evidenţa drepturilor şi
obligaţiilor de asigurări sociale în sistem public se realizează pe baza codului personal de
asigurări sociale, care este codul numeric
personal. Cotele de contribuţii de asigurări
sociale sunt diferenţiate în funcţie de condiţii
de muncă normale, deosebite sau speciale şi
sunt aprobate anual prin Legea bugetului asigurărilor sociale de stat. Acestea sunt:
a. Cota de contribuţie pentru condiţii normale de muncă: 35%
b. Cota de contribuţie pentru condiţii deosebite de muncă: 40%
c. Cota de contribuţie pentru condiţii speciale de muncă: 45%
Contribuţia de asigurări sociale este suportată
astfel:
- de către salariat (asigurat): 9,5%
- de către angajator: diferenţa faţă de contribuţia individuală de asigurări sociale în funcţie de condiţiile de muncă (condiţii normale
24,5%, deosebite 30,5%, respectiv speciale
35,5%)
Baza lunară de calcul a contribuţiei individuale de asigurări sociale în cazul asiguraţilor o
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constituie salariile individuale brute, realizate
lunar, inclusiv sporurile şi adaosurile, reglementate prin lege sau prin contractul colectiv
de muncă, adică:
 salariile de bază brute corespunzătoare
timpului efectiv lucrat în timp normal şi suplimentar;
 sporurile, indemnizaţiile şi sumele acordate
sub formă de procent din salariul de bază sau
sume fixe, indiferent dacă au caracter permanent sau nu;
 sumele plătite din fondul de salarii pentru
timpul nelucrat (concedii de odihnă, concedii
de studii, zile de sărbători, evenimente familiale deosebite, întreruperi ale lucrului din
motive neimputabile salariaţilor);
 sumele acordate cu ocazia ieşirii la pensie,
plătite din fondul de salarii
 premiile anuale şi cele din cursul anului
sub diferite forme, altele decât participarea
salariaţilor la profit;
 drepturile în natură acordate salariaţilor sub
formă de remuneraţie;
 sumele plătite din fondul de salarii conform
legii sau contractelor colective de muncă ( al
13-lea salariu, prime de vacanţă, prime acordate cu ocazia sărbătorilor etc.);
 alte adaosuri la salarii aprobate prin lege
sau stabilite prin contractele colective de
munca şi plătite din fondul de salarii.
Nu se datorează contribuţia pentru asigurări
sociale pentru sumele reprezentând:
 prestaţii de asigurări sociale care se suportă
din fondul asigurărilor sociale sau din fondurile angajatorului şi care se plătesc direct de
acesta conform legii;
 drepturile plătite potrivit dispoziţiilor legale, în cazul desfacerii contractelor de muncă.
Contribuţia de asigurări sociale nu se calculează şi nu se datorează, conform prevederilor din Codul muncii pentru drepturile plătite
în perioada de preaviz, ca urmare a încetării
raporturilor de muncă;
 diurnele de deplasare sau de delegare, indemnizaţiile de delegare, detaşare şi transfer,
plătite în limita dispoziţiilor legale;
 sumele obţinute în baza unei convenţii civile de prestări servicii;
 sumele reprezentând participarea salariaţilor la profit;
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 premii şi alte drepturi exceptate prin legi
speciale şi pentru care se prevede expres că
pentru acestea nu se datorează contribuţia de
asigurări sociale.
Baza de calcul prevăzută mai sus nu poate
depăşi plafonul a de cinci ori salariul mediu
brut pe economie. Salariul mediu brut pe
economie pentru anul următor se prognozează şi se face public de către CNPAS până la
data de 31 decembrie a anului curent. Pentru
anul 2003 acesta este stabilit la suma de
6.962.000 lei.
Contribuţia individuală de asigurări sociale,
datorată de asiguraţi se reţine integral din salariu şi se virează lunar de angajator la casa
teritorială de pensii în raza căreia se află sediul acestuia. Totodată, angajatorul calculează şi virează lunar contribuţia de asigurări
sociale pe care o datorează bugetului asigurărilor sociale de stat, împreună cu contribuţiile
individuale reţinute de la asiguraţi.
În sistemul public, prestaţiile de asigurări sociale reprezintă venit de înlocuire pentru
pierderea totală sau parţiala a veniturilor profesionale, ca urmare a bătrâneţii, invalidităţii,
accidentelor, bolii, maternităţii sau decesului
şi care se numesc riscuri asigurate.
Prestaţiile de asigurări sociale se acordă sub
formă de: pensii, indemnizaţii, ajutoare, alte
tipuri de prestaţii prevăzute prin lege, corelative cu obligaţiile privind plata contribuţiei
de asigurări sociale.
A. Asiguraţii care au un stagiu de cotizare de
cel puţin 6 luni în ultimele 12 luni producerii
riscului beneficiază de:
 indemnizaţie pentru incapacitate temporară
de muncă, cauzate de boli obişnuite sau de
accidente în afara muncii, boli profesionale şi
accidente de muncă;
 prestaţii pentru prevenirea îmbolnăvirilor şi
recuperarea capacităţii de muncă;
 indemnizaţie pentru maternitate;
 indemnizaţie pentru creşterea copilului sau
îngrijirea copilului bolnav.
B. Asiguraţii beneficiază de indemnizaţie
pentru incapacitate temporară de muncă, fără
condiţii de stagiu de cotizare, în cazul accidentelor de muncă, bolilor profesionale, urgenţelor medico-chirurgicale, tuberculozei şi
bolilor infecto-contagioase din grupa A.
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C. Asiguraţii au dreptul la ajutor de deces
necondiţionat de îndeplinirea stagiului de cotizare.
O dată cu actualizarea pensiilor potrivit
art.81 din Legea 19/2000, se indexează şi
următoarele indemnizaţii de asigurări sociale:
i. indemnizaţia pentru incapacitate temporară
de muncă, din a 91-a zi de concediu medical
ii. indemnizaţia de maternitate, din a 91-a zi
de concediu de maternitate
iii. indemnizaţia pentru îngrijirea copilului
bolnav, precum şi cea pentru creşterea copilului, din a 91-a zi de plată.

Modul de calcul al indemnizaţiilor de asigurări sociale
Baza de calcul a indemnizaţiilor de asigurări
sociale se determina ca medie a veniturilor
lunare din ultimele 6 luni, pe baza cărora s-a
achitat contribuţia individuala de asigurări
sociale în lunile respective.
În situaţia în care stagiul de cotizare este mai
mic de 6 luni, pentru asiguraţii prevăzuţi la
pct. B, baza de calcul a indemnizaţiilor de
asigurări sociale o constituie media veniturilor lunare la care s-a achitat contribuţia de
asigurări sociale din lunile respective, sau,
după caz, venitul lunar din prima lună de activitate pentru care s-a stabilit să se plătească
contribuţia de asigurări sociale.

Baza de calcul a contribuţiei de asigurări sociale
suma veniturilor din ultimele 6 luni pentru care s-a achitat CAS
x procent

6

x nr de zile lucrătoare din
concediul medical

nr. de zile lucrătoare din luna în care se acordă
concediul
Cuantumul indemnizaţiilor de asigurări sociale este egal cu produsul dintre media zilnică
şi procentele prevăzute de lege, multiplicat
cu nr. de zile lucrătoare din concediul medical sau concediul pentru creşterea copilului.
Din duratele de acordare a concediilor medicale, respectiv a concediilor pentru creşterea
copiilor, exprimate în zile calendaristice de
incapacitate temporară de muncă, se plătesc
zilele lucrătoare. La stabilirea numărului de
zile lucrătoare din luna în care se acordă
dreptul de asigurări sociale se au în vedere
prevederile legale cu privire la zilele de sărbători legale în care nu se lucrează.
Indemnizaţia pentru incapacitate temporară
de muncă
Asiguraţii beneficiază de concediu medical şi
de indemnizaţie pentru incapacitate temporară de muncă, dacă dovedesc incapacitatea
temporară printr-un certificat medical, eliberat conform reglementărilor în vigoare.
În cazul bolilor profesionale sau accidentelor
de muncă, certificatul medical se vizează

obligatoriu, prin grija angajatorului, de către
Inspectoratul de Sănătate Publică, respectiv
de inspectoratul teritorial de muncă în raza
căruia se află sediul angajatorului sau domiciliul salariatului. Indemnizaţia pentru incapacitate temporară de muncă se suportă astfel:
I. de către angajator, în funcţie de numărul de angajaţi avut la data ivirii incapacităţii
temporare de muncă, astfel:
a) până la 20 de angajaţi, din prima până în
a 7-a zi de incapacitate temporară de muncă;
b) între 21-100 de angajaţi, din prima până
în a 12-a zi de incapacitate temporară de
muncă
c) peste 100 de angajaţi, din prima până în a
17-a zi de incapacitate temporară de muncă
II. din bugetul asigurărilor sociale de stat,
începând cu:
a) prima zi de incapacitate temporară de
muncă în cazul persoanelor prevăzute în art.5
alin(1), pct. III,IV,V şi alin.(2);
b) ziua următoare celor suportate de angajator, conform pct. I de mai sus şi până la data

Revista Informatica Economică nr. 2(30)/2004

încetării incapacităţii temporare de muncă
sau pensionării.
Indemnizaţia pentru incapacitate temporară
de muncă, cauzată de boli profesionale sau
accidente de muncă, se suportă din prima zi
de incapacitate temporară de muncă şi până
la data încetării acesteia sau pensionării de
către angajator. Cuantumul indemnizaţiei
pentru incapacitate temporară de muncă se
determină prin aplicarea unui procent de 75%
la baza de calcul precizată mai sus. Cuantumul indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă determinata de boală profesională, accident de muncă sau cazuri asimilate
acestuia, tuberculoză, SIDA, cancer de orice
tip, precum şi de boala infectocontagioasă
din grupa A şi urgenţele medico-chirurgicale
este de 100% din baza de calcul precizată
mai sus.
Proiectarea sistemului informatic
Aplicaţia, in Visual FoxPro versiunea 7.0, are
ca obiective:
 evidenţa existentului şi a mişcării de personal pe profesii, funcţii, nivele de calificare pe
diferite perioade;
 atestarea pe profesii, funcţii şi locuri de
muncă a salariaţilor în raport cu evoluţia specificului activităţii;
 verificarea încadrării salariaţilor pe profesii, funcţii şi locuri de activitate;

Aplicaţia în sine este uşor de utilizat, are o
interfaţă prietenoasă, este flexibilă la schim-
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 perfecţionarea calificării salariaţilor;
 asigurarea evidentei timpului lucrat şi nelucrat de salariaţi;
 calculul lunar al drepturilor băneşti în raport cu activitatea depusă;
 evidenţierea eventualelor imputaţii sau popriri pentru rezultatele necorespunzătoare ale
activităţii depuse, inclusiv determinarea impozitului pe salariu şi alte categorii de reţineri.
Aplicaţia sal.prg utilizează douăsprezece tabele, dintre care date_p.dbf reprezintă situaţia
curentă a personalului, sal.dbf,cm.dbf conţin
date referitoare la pontaje, precum şi drepturile şi reţinerile salariaţilor aferente fiecărei
luni. Tabelele ff1.dbf şi ded.dbf conţin datele
necesare raportărilor privind Impozitul pe
venitul global, respectiv veniturile anuale şi
persoanele aflate în întretinerea salariaţilor.
Celelalte tabele se refera la structura organizatorica a societăţii, directii.dbf şi serv.dbf,
precum şi la date care ajuta la parametrizarea
aplicaţiei, impozit.dbf, coef.dbf, zile.dbf,
datas.dbf. Tabela istoric.dbf oferă on-line date importante de istoric.
Toate aceste tabele sunt legate între prin relaţii, după cum se vede în schema de mai jos,
acestea fiind incluse în baza de date personal.dbc.

bările legislative prin parametrizările de care
dispune utilizatorul.
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De asemenea, aplicaţia permite si informarea
cu privire la ultimele cerinţe legislative lega-

te de taxele aferente, aşa cum este arătat în
figura următoare.

Cuprinde facilitaţi de administrare personal, reţineri şi sporuri cu diverse moduri de

calcul, aşa cum este vizibil în următoarele
două ecrane:
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Monitorizează costul forţei de muncă:

Mod de calcul parametrizabil conform specificului firmei:

89

90

Revista Informatica Economică nr. 2(30)/2004

Acces imediat la date consistente de istoric:

Concluzii
Facilităţi:
• calculul automat al veniturilor nete/brute
• calculul automat al concediilor medicale
• evidenta pe centrele de cost definite
• emite note contabile
• poate exporta date către alte aplicaţii sau
poate primi date din alte aplicaţii dacă este
cazul
• calculează impozitul pe venitul global,
deducerea personală şi cea suplimentară
• are facilităţi de definire a datelor care diminuează timpul de actualizare a datelor
Aplicaţia sal.prg oferă o soluţie la actualele
standarde informatice adresată întreprinderilor mici şi medii, putând fi optimizată pentru
a putea satisface şi cerinţele unei întreprinderi mari. Poate fi aplicată atât în sectoarele
industriale cât şi în cele comerciale, respectiv
în distribuţie sau vânzare directă.
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