PROGRAM DE RAPORTARE
INDICATII DE UTILIZARE

LOGIN

Acesta este ecranul in care introduceti numele utilizator si parola dumneavoastra
de acces.
De remarcat ca pe linia cea mai de sus, in drepta este scris cu rosu mesajul ‘Nu
ai proiect curent’, iar in stanga doar ‘de la’. Mesajele de pe aceasta linie vor
capata sens dupa logare.
Dupa fiecare logare se selecteaza din `Proiecte` prin apasare pe `Select`
proiectul pe care se doreste sa se lucreze si se apasa pe `Seteaza ca proiect
curent in lucru`.
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In figura de mai jos, unde se vede, pe prima linie de sus ca s-a logat ‘User_sec’
de la Romanian Angel Appeal’, iar in stanga este scris codul proiectului curent
selectat.

ATENTIE!
Cei care aveti mai multe proiecte in derulare, verificati, cu atentie, codul
proiectului din dreapta sus, inainte de a introduce date.
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La prima utilizare a programului verificati datele generale ale implementatorului
selectand optiunea ‘Configurare recipient’ :

Se poate crea baza de date pentru furnizori, salariati, contracte, date care
sunt valabile pentru toate proiectele unui implementator. Pentru aceasta se
intra pe Adaugare furnizor si se deschide ecranul urmator in care se
completeaza datele la furnizor si salariat.
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SCHIMBAREA PROIECTULUI CURENT
Pentru a schimba proiectul curent, alegeti optiunea ‘Proiecte’:

Apoi fa click pe cuvantul Select din dreptul proiectului pe care doresti sa-l
selectezi.
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In pagina deschisa Modificare Proiect introduceti contul, banca si numarul
contractului (este numarul acordului de sub-finantare). Pentru salvare se apasa
butonul Modifica.
Prin apasarea butonului ‘Seteaza ca Proiect curent de lucru’, proiectul P2 va
deveni proiect curent. Toate datele introduse si rapoartele se vor asocia acestui
proiect. El va ramane proiect curent chiar daca se incheie sesiunea de lucru
(logout din ‘Home page’ sau inchidere browser). Schimbarea proiectului este,
deci, o operatiune pe care o face utilizatorul explicit, prin apasarea butonului
‘Seteaza ca Proiect curent de lucru’ dintr-un alt proiect.
Programul are doua mari sectiuni:
RAPORTARE FINANCIARA
ACHIZITII
RAPORTARE FINANCIARA
SOLDURI INITIALE SI VENITURI
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In ecranul de mai sus se introduc avansurile primite, in Euro si in RON (pot fi
maxim doua transe).
La apasarea butonului ‘Calculeaza rata de schimb medie’ se va calcula cursul
de schimb mediu pentru intreg trimestul selectat. Acest curs se salveaza in baza
de date si serveste la transformarea, din RON in EURO, a tuturor cheltuielilor
efectuate de implementator (nu si a celor efectuate de PR-recipientul principal in
numele implementatorului).
ADAUGARE CHELTUIELI

Acesta este ecranul cel mai des folosit pentru introducerea tutror cheltuielilor, cu
exceptia celor de natura salariilor.
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Ecranul pentru introducerea salariilor apare in doua situatii:
1. cand alegeti linia bugetara ‘Resurse umane’ si sublinia ‘Personal angajat’ .
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2. cand alegeti linia bugetara ‘Resurse umane’, raspundeti ‘DA’ la intrebarea
‘Salarii ?’.

12

Revenim la ecranul pentru introducerea cheltuielilor, altele decat salarii.

Observatii generale:
1. Modalitati de completare a campurilor:
 prin alegere din liste predefinite ( linii si sublinii bugetare, document
justificativ, document de plata, categorii de TVA ;
 prin alegere din nomenclatoare completate anterior ( furnizori, salariati,
contracte);
 prin bifare ( click) pe buton: pe ‘DA’ sau pe ‘NU’;
 prin tastare in camp : descriere, valoare, taxe, TVA, nr, data document.
ATENTIE!
Programul functioneaza prin intermediul unui browser (Internet Explorer, Mozilla
FireFox, Google Chrome, etc.). Asta inseamna ca orice aleg, marchez sau
introduc intr-o pagina nu se salveaza daca plec din ea inainte de a face click pe
butonul ‘Salveaza’.
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2. Campurile in care se tasteaza informatii ( valori, data, etc.) sunt validate
(verificate ca indeplinesc o serie de conditii specifice) atunci cand se pleaca
din ele.
De exemplu: Am completat data documentului justificativ. Este verificata
daca, dupa tastare, apas ‘TAB’, ca sa merg in campul urmator sau fac click in alt
camp.
Alt exemplu: completez datele de pe o factura de la un furnizor. Pentru
usurarea operarii daca se tasteaza totalul facturii in campul ‘Valoare cu TVA’
programul calculeaza baza TVA si o scrie in campul Valoare RON, iar valoarea
TVA in campul TVA (pentru TVA=24%), dar numai dupa plecarea din campul
‘Valoare cu TVA’ ( cu TAB sau click in alta parte).
Asa arata ecranele:
- Inainte de plecarea din campul ‘Valoare cu TVA’.
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-

Dupa plecarea din campul ‘Valoare cu TVA’.

Oricum, daca exista TVA diferit de zero, trebuie aleasa categoria de TVA in care
se incadreaza. Un tabel orientativ este la sfarsitul acestui manual de utilizare.
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3. O inregistrare se salveaza daca sunt indeplinite conditiile de corectitudine,
altfel, in dreptul campului eronat apare o steluta rosie sau un mesaj de
eroare.

Din ecranul de mai sus rezulta obligativitatea completarii documentului justificativ
si faptul ca nu poate exista o inregistrare cu total zero lei.
4. Formatul pentru un camp ce reprezinta o data calendaristica este:
zz.ll.aaa (zz-ziua, ll-luna, aaaa- anul).In campurile ce reprezinta sume (in
RON sau EURO) se tasteaza ‘punct’ pentru a separa partea intreaga de cea
zecimala ( este mai la indemana in zona din dreapta a tastaturii unde sunt
tastelor contabile).
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6.Radio butoanele va ajuta sa raspundeti la intrebarile: este cheltuiala pt
‘Cheltuiala relizata de PR?’ si ‘Se trece in raport de Achizitii?’ activeaza
campuri ascunse in care trebuie completate informatii suplimentare.



‘Cheltuiala relizata de PR?’=’DA’ activeaza, in drepta campul ‘Curs
valutar’, pentru a tasta cursul real, comunicat de PR, la care a fost facuta
cheltuiala.
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‘Se trece in raportul de Achizitii?’=’DA’ activeaza mai multe liste
predefinite si campuri in care se poate scrie sau nu, in functie de natura
achizitiei.

Valoarea care se trece in casuta Buget aprobat este valoarea trimestriala in euro
conform anexei 3 – Planul de achizitii din Acordul de sub-finantare.
La final tot ce apare in aceasta anexa 3 Planul de achizitii trebuie sa se
regaseasca in rapoartele de achizitii enumerate in stanga ecranului.
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SALARII

Se aplica aceleasi reguli ca la ecranul de cheltuieli generale.
- salariatii trebuie sa fie deja introdusi
- documentul justificativ trebuie introdus
- valoare RON nu poate fi zero
Se pot introduce salariile cu taxe, doar taxele sau doar salariile, in functie de
cheltuieli.
Raportul costuri de personal se genereaza automat pe masura ce se introduc
cheltuielile.
In raportul cumulativ se completeaza coloanele 3 si 4. Coloana 3 reprezinta
fondurile primite (suma transelor de finantare impartita pe linii si sublinii
bugetare) iar coloana 4 reprezinta bugetul trimestrului de raportare, conform
anexei 2 Buget in vigoare la trimestrul de raportare. Completarea se face
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selectand linia si sublinia bugetara. Dupa introducerea datelor se apasa
`Salveaza`

Bugetul total (coloana 2) este deja completat in sistem iar restul coloanelor (5-12)
se completeaza pe masura ce se introduc date in sistem.
Urmatorul pas este completarea raportului explicativ care are doua coloane de
explicatii: coloana 5 reprezinta explicatiile pentru sumele necheltuite din
trimestrul de raportare iar coloana 9 reprezinta explicatiile pentru sumele
necheltuite din total buget aprobat inclusiv cel aferent trimestrului in care se
completeaza raportul. Completarea se face in acelasi mod prin selectarea liniei
bugetare pe care exista diferente si salvare dupa introducerea explicatiilor. Orice
suma diferita de 0 trebuie explicata.

20

Pentru stabilirea sumei transei urmatoare de finantare se completeaza `Cererea
de fonduri`. Modalitatea de completare este aceeasi (selectarea liniei bugetare).
Pentru coloana 2 (reprezinta cheltuielile amanate/intarziate din trimestrul de
raportare) sistemul ofera valori pe care se va rugam sa le modificati conform
exlicatiilor date. Coloana 3 este bugetul trimestrului urmator celui de raportare (in
acest exemplu este bugetul trimestrul 3), iar coloana 4 reprezinta luna tampon
aferenta trimestrului 4 in acest caz. La completarea acestor coloane se tine cont
de cheltuielile facute de PR si nu se cer fondurile corespunzatoare acestor
cheltuieli. Coloana 6 se completeaza cu bugetul aferent trimestrului urmator,
buget aprobat de Fondul Global. Coloana 7 este calculata automat de sistemul
de raportare pentru diferentele dintre bugetul aprobat si bugetul cerut pentru
urmatorul trimestru. Coloana 8 se completeaza cu explicatii pentru diferentele
dintre bugetul cerut si bugetul aprobat intr-un trimestru. Toate sumele diferite de
zero (0) trebuie explicate.
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Completarea dobanzii se face in pagina `Adaugare dobanda`. Daca intr-un
trimestru de raportare sunt mai multe dobanzi se introduce suma lor. Se introduc
doar sumele in lei, sistemul calculand automat echivalentul in Euro, folosind
cursul mediu de raportare al trimestrului curent.
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Ultima pagina care trebuie completata in sistem pentru finalizarea raportarii este
`Solduri finale`. Pe aceasta pagina trebuie completate soldurile din banca si casa
in RON si sistemul le calculeaza in EURO. Deasemenea sistemul calculeaza
soldul final real pe care il compara cu soldul final de raportare si afiseaza
diferenta intre aceste doua solduri finale, diferenta care trebuie explicata prin
apasare pe `Adauga explicatie diferente`
Se pot adauga oricate linii de diferente cu valori pozitive sau negative astfel incat
sa se ajunga la diferenta 0. Toate diferentele trebuie explicate.
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Pagina `Transa de finantare` se completeaza automat de sistem si reprezinta
sinteza datelor introduse in sistem.

24

Rapoartele de achizitii se genereaza la introducerea cheltuielilor daca se alege
`Da ` la intrebarea `Se trece in raport de achizitii`.
Pentru a evita printarea rapoartelor fara date anexam Declaratie rapoarte
financiare si de achizitii care trebuie completata si trimisa impreuna cu toate
celelalte rapoarte printate semnate si stampilate.
Pe fiecare raport exista in bara care apare sub `Trimestru curent` butoane
pentru printare (`Print`) si export (`Export`).
Atasat gasiti setarile pentru printare din Internet Explorer.
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