
ASiS - Solutie ERP pentru institutii publice (bugetari)

   Solua ASiS ERP asigura cu succes managementul tuturor acvitailor in cadrul instuilor bugetare,          
aducand toate informaile necesare intr-o baza de date unica, in mp real (nu e nevoie de sincronizare). 
ASiS este o solue web-based si deci online ceea ce inseamna ca personalul unei instui bugetare poate          
introduce sau are acces la informai din sistem, de oriunde (inclusiv din locai diferite), prin conectarea secu 
rizata la baza de date ASiS.
 ASiS ERP, soluția personalizată pentru instuile  bugetare are urmatoarele aplicai dedicate sectorului          
bugetar:

 BUGETE
 ALOP
 CONTABILITATE
 URMARIRE STOCURI
 GESTIUNE DE MATERII 
    PRIME SI MATERIALE
 FINANCIAR
 URMARIRE CONTRACTE
 IMOBILIZARI

AA. MODULUL BUGETE ofera suport pentru pregărea, stabilirea şi execuţia bugetară, cu toate fazele 
implicate. Scopul este de a stabili bugetele gene rale de venituri şi cheltuieli, defalcate pe surse de finanţare  
bugetare, pe secţiunile de funcţionare si dezvoltare, pe capitole, subcapitole, paragrafe, tluri, arcole si ali 
neate.
Modulul Bugete include următoarele:
  definirea indicatorilor bugetari într-o structură arborescentă: capitol, subcapitol, paragraf, tlu, arcol, 
aliniat 
    inregistrarea tuturor purilor de bugete (buget local, credite externe/ interne, nerambursabile, venituri         
proprii şi subvenţii, integral din venituri proprii, fonduri în afara bugetului local, etc) atât pentru acvitatea       
proprie cât şi pentru unităţile subordonate 
  planificarea mulanuală a bugetelor respecv esmarea veniturilor si cheltuielilor pe mai mulţi ani
  vizualizarea planului si angajamentelor curente pe indicatori bugetari



Modulul Bugete include următoarele:
  existenţa unui nomenclator predefinit care conne întreaga clasificaţie bugetară, economică şi funcţion-
ală conform legislaţiei în vigoare, pe secţiuni de dezvoltare şi funcţionare, cu posibilitatea actualizării ulterio-
are, în funcţie de necesităţi si legislaţie; ulizatorii pot adăuga/ modifica clasificaţia bugetara, în conformitate 
cu normele în vigoare, inclusiv pot detalia un singur capitol bugetar în mai multe diviziuni specifice unităţii,            
urmărite separat
  deschiderile de credite bugetare sunt editate pe capitole, subcapitole, paragrafe, arcole şi alineate          
bugetare
  prevederile bugetare se reflecta automat în ALOP, nand cont de propunerile de angajare a unei cheltuie-
li, angajamentele bugetare şi legale, ordonanţări
  definirea de bugete pe proiecte de dezvoltare (exemplu: fonduri europene), disnct în cadrul bugetelor 
uzuale, respecv urmărirea lor disnctă în raport cu veniturile şi cheltuielile

  

    intocmirea automată a bugetului consolidat la nivelul unităţii administrav- teritoriale pe baza bugetelor 
de venituri şi cheltuieli introduse (propriu şi ale instuţiilor subordonate);
  actualizarea bugetului (plan inițial, recficări) pe trimestre și anual, pe tot arborele de indicatori bugetari 
(cu totaluri pe nivele), cu păstrarea istoricului recficărilor anterioare pentru posibile consultări ulterioare
  introducerea datelor se face la nivel de alineat bugetar, însumarea pe vercală facându-se automat la       
nivelul celorlalte subdiviziuni ale clasificaţiei bugetare
    defalcarea la nivel de trimestru şi de lună a valorilor anuale ale indicatorilor pentru a permite comparabili-
tatea valorilor planificate cu cele realizate
  calcularea şi transferarea automată a soldului iniţial pentru creditul de angajament la începutul exerciţiului 
financiar
  exportul prevederilor şi execuţiei bugetare în format XLS ,PDF, CSV sau XML
  evidenţierea în rapoarte atât a creditelor bugetare iniţiale cat si a recficărilor bugetare efectuate
  inregistrarea automată a operaţiunilor bugetare în conturile extrabilanţiere de buget (credite bugetare 
aprobate, credite deschise de reparzat, credite deschise pentru cheltuieli proprii, credite de angajament 
aprobate, credite de angajament angajate) şi să genereze rapoarte (inclusiv balanţa de verificare pe aceste     
conturi)



Toate rapoartele vor putea fi întocmite pe clasificaţia bugetară şi pe perioadă (an, lună, trimestru).
Rapoartele specifice modulului Bugete care se regaseSc in ASiS sunt urmatoarele:
  Bugetul consolidat (venituri şi cheltuieli, pe total şi pe secţiuni) pentru acvitatea proprie şi pe instuţii 
subordonate
  Fişa arcol bugetar
    situaţii privind bugetul aprobat/lansat, ulizarea bugetului (valori realizate faţă de valorile planificate) şi 
bugetul disponibil;
  situai privind recficările bugetare pe parcursul exerciţiului bugetar;
  fise de urmărire pe arcol bugetar de p cheltuială sau venit;
   raport de verificare Bugetul unității (anexa 20)

B. MODULUL A.L.O.P. organizează evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale. Modulul 
asigură urmărirea tuturor angajamentelor pe indicatori bugetari prin:
    introducerea si numerotarea automata/manuala a angajamentelor bugetare/legale. Acestea pot fi intro-
duse global/individual sau pe obiecve de invesţii/proiecte/comparmente, pe indicatori bugetari și centre
  restricţionarea introducerii de angajamente bugetare, ordonanţări la plată dacă nu există prevederi buge-
tare suficiente
  generarea automată a angajamentelor bugetare la introducerea de angajamente legale (ex. contracte, 
facturi, drepturi salariale, etc.), respecv generarea automată a angajamentelor legale în urma introducerii de 
facturi furnizor sau a altor puri de documente (contracte, comenzi, etc.);
  preluarea automată a datelor din contracte (inclusiv codul CPV), facturi, etc. în angajamentele bugetare/ 
propuneri de angajare, ordonanţări;
  introducerea si numerotarea automata a ordonantarilor pe proiecte in cadrul bugetelor
  generarea automată a ordonanţărilor la plată în momentul înregistrării obligaţiei de plată (pe baza factu-
rii sau alt document: dispoziţie de plată, aviz de însoţire, referat, etc.); ordonanţarea de plată va putea fi întoc-
mită numai în situaţia în care există angajament bugetar şi legal aprobat sau în situaţia în care există disponibil         
suficient de credite bugetare deschise.



  introducerea de documente supuse operaţiunii de control financiar prevenv, cu preluarea acestora în 
registru;
  tratarea vizelor pe angajamente pentru propunere, respecv angajare/refuz, cu incadrarea lor pe coduri 
CFP (dupa nomenclatorul aprobat) 
  generarea unui număr unic de idenficare în cadrul registrului CFP si posibilitatea actualizării/ ştergerii 
datelor în cadrul registrului CFP
    restricţionarea modificării documentelor dacă acestea au fost deja legate de un capitol de buget, respecv 
de clasificaţia bugetară aferentă şi/sau dacă există documente similare emise anterior pentru aceeaşi clasifi-
caţie bugetară
  inregistrarea automată a operaţiunilor privind ALOP în conturile extrabilanţiere de buget (angajamente 
bugetare, angajamente legale) şi generarea rapoartelor (inclusiv balanţa de verificare).

Rapoartele specifice modulului ALOP care se regasec in ASiS sunt urmatoarele:
    formular de Propunere de angajare a unei cheltuieli cu calcul automat privind disponibilul rămas de anga-
jat din buget
  formular de Angajament Bugetar Individual/Global
  formular de Ordonanţare de plată cu calcul automat privind disponibilul înaintea efectuării plaţii
  Angajamente bugetare (detaliate pe capitol, subcapitol, paragraf, tlu, arcol, alineat)
  Angajamente legale (detaliate pe capitol, subcapitol, paragraf, tlu, arcol, alineat)
  Ordonanţări şi plăţile pe capitol, subcapitol, paragraf, tlu, arcol, alineat
  Rapoarte privind bugetul consumat si disponibilul rămas;
  Contul de execuţie cheltuieli pe structura aprobată de MFP - (Anexa 6 și 7);
  Contul de execuţie venituri pe structura aprobată de MFP - (Anexa 5);
  Intocmirea automată a Registrului de Control Financiar Prevenv, conform specificaţiilor legislaţiei în vi-
goare pe baza documentelor introduse (ex: document de achiziţie, plată, angajament, contract, comandă, bon 
consum, etc)



C. MODULUL CONTABILITATE permite realizarea exerciului contabil conform structurii unitare de 
raportare: cont contabil, domeniu, sursa de finantare, indicator bugetar, cod SA, CUI. Modulul de contabili-
tate permite:
  existenta unui plan de conturi dedicat instuilor bugetare (40 de caractere), solduri și rulaje pe orice 
perioadă
    operarea documentelor și înregistrări contabile în lei și/sau valută (la cursul din data operației), pe centre 
de cost și comenzi
  Operarea in ASiS are loc pe trei dimensiuni (campuri disncte) asel:
     contul contabil (10 caractere)
     indicator bugetar
     tert
  preluarea automată a înregistrărilor contabile din celelelalte module
    posibilitatea de consolidare
  inchiderea lunară a conturilor cu validarea corelațiilor dintre conturi
  realizarea declaraei contabile in format XML

Toate rapoartele contabile pot fi filtrate pe structura indicatorului bugetar.
Rapoarte specifice modulului Contabilitate:
   Rapoarte pe centre de profit și cost
   Fișa contului - fișa șah, rulaje zilnice și lunare
    Balanța contabila editata la nivel sintec (conturi de 10 caractere) sau la nivel de raportare
   Registru jurnal de operații
  Fisa furnizori pe proiect/ obiecv de invesţii, pe o anumită perioadă

D. MODULUL FINANCIAR gesonează şi raportează încasările/ plăţile efectuate (inclusiv de la Buget), 
asel încât să fie evidenţiat întreg fluxul monetar al instuţiei bugetare. Inregistrările şi evidenţa fluxului      
monetar se efectuează pe clasificaţia bugetară, prin:
    documente financiare - operarea facturilor primite sau emise, Plaţi/incasari de facturi (cu posibilitate de 
reparzare automata a sumelor achitate pe facturi), chitanţe, deconturi diverse, compensari facturi - pe clasifi-
cae bugetara
  posibilitatea atasarii mai multor ordonantari la un ordin de plata
  inregistrarea avansurilor de trezorerie pe angaja pe clasificae bugetara si a deconturilor jusficave 
aferente
    operarea in valuta cu generare automata a diferenţei de curs valutar (cu paritate daca valuta achitarii este 
diferita de valuta facturarii)
  gesonarea avansurilor acordate furnizorilor sau primite de la beneficiari cu posibilitate de stornare/com-
pensare automata Registru de Casa/Banca, Registru de Plaţi/incasari
  instrumente de generare provizioane pentru diferenţe de curs la facturi, inregistrari diferente de conversie
  verificare corelaţii

   



D. MODULUL FINANCIAR 
Rapoarte specifice modulului Financiar:
  situaţii pe terţi detaliate pe documente sau centralizate pe facturi la zi, pe o perioada sau la o data calen-
darisca, in valuta pe diferite criterii
  jurnale TVA, declaraţii 390 (VIES) şi 394
  Registru de casa/banca
  Fisa beneficiar/furnizor
  Lista avansuri de trezorerie

E. MODULUL GESTIUNE STOCURI trebuie să asigure urmărirea materialelor consumabile, 
obiectelor de inventar, a arcolelor de gesune, în ceea ce priveşte aprovizionarea, mişcarea şi ieşirea, atât 
din punct de vedere cantav şi valoric cât şi din punct de vedere al documentelor generatoare. Urmarirea sto-
curilor de materii prime si materiale presupune:
  posibilitatea de a lucra cu mai multe gesuni
  gesonarea de materii prime, ambalaje, marfuri in gesuni de p cantav sau valoric, produse finite si 
semifabricate
  inregistrarea de documente de intrare/ieşire (predari, transferuri,consumuri, facturi sau avize, alte ieşiri) 
cu urmatoarele informai atasate: clasificae bugetara, furnizor, contract/comanda, cod proiect/loc de munca
contarea automata a documentelor primare şi generarea inregistrarilor contabile; actualizarea stocurilor in 
regim ON-LINE
  gesonarea produselor, marfurilor sau ambalajelor date in custodie
    gesonarea obiectelor de inventar in depozit sau in folosinţa (pe salariaţi, pe gesuni sau pe locuri de 
munca)
  aplicarea diverselor metode de descarcare a stocurilor: FIFO, LIFO şi preţ mediu (instantaneu sau pe perioa-
da, pe gesune sau pe unitate)
  gesonarea inventarului fapc şi situaţie comparava cu stocul scripc, corecţii automate
  consultarea operava de stocuri/preţuri şi evaluarea de stocuri intr-o valuta data
  gesonarea necesarului materii prime/materiale şi emiterea de comenzi de aprovizionare

Rapoarte specifice modulului Stocuri (pe gesuni, locuri de munca, clasificae bugetara):
  Situaţii intrari/ieşiri
  Balanţa de stocuri, 
  Fişa de magazie
  Lista stocurilor, declaraţii Intrastat
  Lista obiecte date in folosinta

   



E. MODULUL de URMARIREA CONTRACTELOR gesoneaza toate intrările si iesirile de docu-
mente de la furnizori si clien. ASiS.UC permite:
  operarea documentelor de achiziţii gen contract/comenzi, factură furnizor, aviz, proforma pe fiecare fur-
nizor/beneficiar în parte, pe capitole, arcole, alineate bugetare, pe furnizori de bunuri si servicii şi pe proiecte;
  gesonare detalii contracte  - preturi, discounturi, canta contractate, termene; posibilitate ataşare doc-
umente (Word, Excel, JPG, etc.)
  generarea automată a unui cod unic de furnizor/beneficiar în funcţie de pul acestuia, categoria con-
tabilă, sursa de finanţare, proiect, etc, în corelaţie cu conturile contabile de furnizori
  introducerea cel puţin a următoarelor informaţii despre furnizori/clien în nomenclatorul de ter: denu-
mirea furnizorului/clientului, nr. de înregistrare în Registrul Comerţului, codul fiscal, adresa (sediu şi puncte de 
lucru), cont bancar, bancă, monedă, regim şi cotă TVA, persoană de contact
  existenta unui nomenclator predefinit cu codurile CPV şi posibilitatea ataşării acestora pe contracte; ur-
mărirea derulării contractelor în funcţie de codurile CPV;
  adăugarea de acte adiţionale la contractele încheiate
  generarea automată a angajamentelor legale sau bugetare în urma introducerii de contracte, comenzi etc.

Rapoarte specifice modulului de Urmarire a contractelor:
  Balanţa sinteca/analică a furnizorilor/clien cu posibilitate de detaliere pe clasificaţie funcţională şi 
economică, cu filtrare pe conturi, p furnizor, perioadă, proiect, sold, etc.
  Listă achiziţii pe un furnizor sau pe mai mulţi furnizori, pe o anumită perioadă, proiect;
    Listă facturi achitate/neachitate pe un furnizor sau pe mai mulţi furnizori, pe o anumită perioadă, grupate 
după scadenţă, după nr. de zile restante (30, 60,90, 120, etc.), pe clasificae bugetara;
  Plăţi restante pe acvitate proprie/ centralizat;
  Fişă furnizor/client pe clasificaţia funcţională si economică, pe o anumită perioadă,  pe proiect/ obiecv de 
invesţii;
  Listă comenzi pe furnizor/ proiect, în curs/ recepţionate/ achitate;
  Listă contracte pe client/ debitor în curs/ finalizate;
TToate rapoartele vor putea fi întocmite pe clasificaţia bugetară şi pe perioadă.

 

   



F. MODULUL de PERSONAL SALARIZARE permite stocarea informaţiilor despre personalul   
angajat precum: date personale, vechime, zile concedii efectuate, pul contractului de muncă, data angajă-
rii, funcţie/ grad, persoane aflate în întreţinere, loc de muncă, date informave privind plata salariilor pe 
carduri, etc.
Modulul de Personal si Salarizare permite: 
  pastrarea tuturor datelor personale ale salariaţilor, deduceri, persoane în întrenere
    calculul salarial - trebuie efectuat pentru orice p de contract: cu norma întreagă, cu mp parţial, sau cu 
convenţie civila, consilieri, demnitari. în cazul concediilor medicale sau de odihnă, zilele de concediu şi sumele 
aferente acestora se calculează automat, în urma procesării datelor.
  realizarea statului de funcţii, a fisei individuale a angajatului
  generarea Registrului Electronic de salariaţi
  generarea de adeverinte configurabile (formular SQL cu formular XML)
  calculul primelor de vacanţă, a premiilor, a avansurilor, a indemnizaţiilor acordate salariaţilor
    calculul concediilor de odihnă şi totalizarea zilelor de concediu la nivel de departamente.
  calculul concediilor pentru evenimente deosebite acordate salariaţilor.
  calculul concedii medicale, cu detalierea zilelor de concediu pe zile plăte de angajator şi pe zile plăte de 
FNUASS si cu defalcarea acestora pe coduri de indemizaţii.
  calculul salarial se poate realiza de la brut la net sau de la net la brut, cu respectarea prevederilor legale in 
vigoare, referitoare la contribuţiile unităţii si ale angajatului, nivelul salariului minim pe economie si al celui 
mediu.
    simularea calculului salariilor pentru previziunile bugetare ce trebuie raportate.
  evidenţa pontajului - pontajul e prelucrat pentru fiecare angajat, ţinând cont de pul şi numărul de ore, co-
eficientul aferent sau perioadă. Pontajul poate fi preluat dintr-un fisier Excel.
  evidenta reţinerilor şi sporurilor in baza regulilor setate
  viramentul de salarii sa fie preluat ca un angajament bugetar lunar pe to indicatorii de salarii si transfor-
mat in ordonantare
  evidenţa băncilor şi a conturilor corespunzătoare la nivelul fiecărui angajat, cu posibilitatea plăţilor pe card, 
dar si in numerar prin casieria unităţii. Se poate realiza exportarea datelor în fişiere specifice fiecărei bănci în 
vederea plăţii salariilor.
  generarea automata a declaraei 112 conform cerintelor legale
  generarea notei contabile de salarii pentru a fi configurabila si defalcata pe indicatori bugetari
Rapoarte specifice modulului Personal - Salarizare:
  Situaţii de istoric personal şi salarizare
    State de plata avans şi premii la avans
  State de plata, liste de plata şi fluturaşi
  Centralizatoare avans in ASiS ERP
  Situaţii centralizate in ASiS ERP
  Situaţii şi istoric concedii de odihna, medicale
  Situai reneri

 



G. MODULUL IMOBILIZARI permite urmarirea imobilizarilor pe componente, surse de finantare (fon-
duri, buget, surse proprii) prin:
  operarea documentelor primare de mişcări (intrări, ieşiri, modificări, intrare/ieșire în/din conservare, 
transferuri)
  contarea automată de documente primare si generarea automată de înregistrări contabile, inclusiv privind 
amorzarea
  realizarea calculului de amorzare folosind metodele: liniară, accelerată, degresivă
    reevaluările contabile, cu urmărirea rezervei din reevaluare

Rapoartele specifice modulului Imobilizari
  Rapoarte pe stări de mijloace fixe
  Rapoarte aferente mijloacelor fixe (Registru, Balanță, Fișa mijlocului fix)
  Rapoarte aferente mişcărilor de mijloace fixe
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