
 
 

Creat 15.12.2017 /Actualizat 15.12.2017   1/1 

Simularea calcului venitului brut 
 pentru ianuarie 2018 

 
 

In vederea simplificarii modului de calcul cu privire la simularea venitului brut pentru anul 2018, 
vom preciza pasii ce trebuie urmati pentru a se putea realiza calculul corect.  

De preferat este ca aceasta simularea sa fie realizata pe o firma clona (copie a celei curente) si care sa 
contina datele reale ale firmei. Firma clona o puteti genera in doua moduri: 

1. prin rupere de firma: se inchid lunile pana in ianuarie 2018 si se vor prelua datele referitoare 
la angajati prin semaforul de pe modulul de salarii dupa care se respecta procedura de creare 
firma noua din datele firmei curente (vezi documentatia).  

2. se creaza in WinMENT – DATA un folder cu numele prescurtat al noii firme si din firma 
reala se copie toate datele si se transpun in folderul nou creat. Dupa care in MENTOR se va 
adauga o noua firma, cu numele prescurtat din DATA in nomenclatorul de firme a aplicatiei. 

 
Din arhiva atasata acestui document se vor copia in firma nou creata pe luna Ianuarie 2018 fisierele 

impreuna cu indecsii aferenti: NCONTRIB.db, MODIFCM1.db, DEDGEN.db, DEDGEN1.db, 
NIMPOZ.db, NIMPOZ1.db si la nivel de FIRMA tabelele ZINELUC.db, ZINELUC1.db ( este indicat a 
se da VERIFICARE STRUCTURI pe luna curenta din Mentor – a se vedea figura de mai jos). 

 
   Dupa ce s-a actualizat nomenclatorul de contributii este important sa se faca si actualizarea 
contributiilor pe contractele de salarizare. Acest lucru se face prin click dreapta pe view-ul mare din 
CONDITII DE SALARIZARE si accesarea optiunii CONTRIBUTII. 
     Pentru simularea calculului, in conditii de salarizare, pornind de la salariul net la salariul brut, este 
necesara setarea constantei “Salariul negociat este:” pe valoarea Net (Constante generale MENTOR – 
Personal/Salarizare).         

Pentru firmele ce doresc cresterea salariala cu acelasi procent, acest lucru se poate realiza cu optiunea 
de indexare salarii din SALARII – DIVERSE – INDEXARE SALARII (atentie la modul de rotunjire). 
 

ATENTIE!!! Prin copierea contributiilor pe firma reala, exista riscul pierderii configurarilor 
contabile pe partea de salarii, de aceea recomandam ca aceasta simularea sa se faca local, pe o firma 
clona. Pentru generarea corecta a inregistrarilor contabile trebuie sa se verifice conturile aferente 
contributiilor. 


