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1. SCOP 

Acest document are ca scop descrierea pasilor pentru setarea si generarea fiserelor de banci pe 

structura si tipul solicitat de fiecare banca in parte. 

2. DESCRIEREA FLUXULUI DE LUCRU 

1. Definirea Machetelor de export fisiere de banci. 

Operatiunea se face din Setari -> Machete export fisiere banci  

2. Asocierea Machetelor de banci. 

Operatiunea se face din Setari -> Nomenclator banci 

3. Export fisiere banci.  

Operatiunea se face din Utilitare -> Fisiere banci (Lichidare/Avans) 

4. Generarea raporturilor “Borderou alimentare carduri” / Borderou 

casierie 

Operatiunea se face din meniul de Utilitare->Borderou Casierie sau 

Borderou alimentare carduri 



Flux de lucru pentru crearea  / generarea fisierelor la banci 

Versiune document: 1.1.     Page | 4 

5. Conversia fisierelor din format “CSV”, in “XLS”.  

 

 

1.1. DEFINIREA MACHETELOR DE BANCI 

In aplicatia desktop EduSAL au fost predefinite cateva formate de fisiere banci, astfel: 

 

1. BCR_CNP_TXT – In aceasta macheta, apar campurile: CNP, Suma. Exportul 

acestei machete sa face in format TXT 

2. BCR_IBAN_TXT - In aceasta macheta, apar campurile: Cont individual, Suma. 

Exportul acestei machete sa face in format TXT 

3. BRDE_TXT - In aceasta macheta, apar campurile: Cont individual (Acest camp a 

fost redefinit si poarta numele de “CONT”), Suma. Exportul acestei machete sa 

face in format TXT 

4. BTRL_TRANSILVANIA_XLS – In aceasta macheta, apar campurile: Nume si 

prenume (Acest camp a fost redefinit si poarta numele de 

NUMESIPRENUME),CNP, Cont individual(Acest camp a fost redefinit si poarta 

numele de “CONT”), Camp predefinit1(Acest camp a fost redefinit si poarta 

numele de “EXPL”). Exportul acestei machete sa face in format XLS 

5. ING - In aceasta macheta, apar campurile: Cont collector (Acest camp a fost 

redefinit si poarta numele de CONTSURSA)., Cont individual, Suma, Nume si 

prenume(Acest camp a fost redefinit si poarta numele de BENEFICIAR), Camp 

predefinit 1(Acest camp a fost redefinit si poarta numele de DETALII 1), Luna 

calcul (Acest camp a fost redefinit si poarta numele de DETALII2) 

6. RAIFF_XLS, RAIFF_DBF - In aceasta macheta, apar campurile: Nr crt, Nume si 

prenume (Acest camp a fost redefinit si poarta numele de NUME), CNP, Cont 

individual (Acest camp a fost redefinit si poarta numele de SIMBOLCONT), 

Suma 

7. UNICREDIT_TIRIAC_XLS - In aceasta macheta, apar campurile: Cont 

individual (Acest camp a fost redefinit si poarta numele de IBAN), Suma, Nume 
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si prenume (Acest camp a fost redefinit si poarta numele de NUME ANGAJAT), 

Camp predefinit(Acest camp a fost redefinit si poarta numele de TIP PLATA), 

CNP 

8. BANCPOST_TXT - In aceasta macheta, apar campurile:Nume si prenume, Cnp, 

Cont individual, Suma 

9. OTP_TXT - aceasta macheta, apar campurile: Cnp, Cont individual(Acest camp a 

fost redefinit si poarta numele de IBAN), Suma 

 

 

Daca niciunul din formatele de mai sus nu este cea ce utilizatorul are nevoie se va trece la 

definirea altor machete conform formatului dorit. 

Definirea de noi machete pentru asocierea acestora bancilor se face in meniul: Setari -

>Machete export fisiere banci. Submeniul de Machete export fisiere banci este structurat in 

doua zone:  

1. O zona de afisare informatii macheta 

2. O zona de comenzi cu urmatoarele comenzi: Adauga, Modifica, Sterge, Importa, 

Exporta 
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a) Comanda Adauga: permite adaugarea unei noi machete. 

 

Fluxul de adaugare este urmatorul: 

- Pentru  adaugarea unei machete  se actioneaza butonul “Adauga”; la actionarea 

butonului se deschide urmatoarea fereastra:  
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- Se completeaza urmatoarele campuri:  

 Nume macheta: se va tasta numele machetei, este camp obligatoriu de completat. 

 Separator: se va tasta separatorul dintre campuri. Acesta este utilizat pentru exportul 

in txt si CSV pentru separarea campurilor/coloanelor 

 Separator zecimale: se va tasta separatorul de zecimale pentru campurile de tip suma, 

implicit aplicatia seteaza virgula. 

 Campuri: este o lista cu valori care pot aparea ca si coloane in fisierul de export 

 Butoanele  si  permit adaugarea respectiv stergerea 

campurilor in lista de coloane care vor aparea in macheta definita, pentru adaugare se 

va selecta coloana dorita. 

 Butoanele  si  se folosesc pentru stabilirea ordinii de 

afisare a coloanelor, respectiv mutare sus sau jos. 
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 Valoare camp predefinit 1: acesta este un camp care se poate popula cu o valoare 

specifica unei banci iar valoarea respectiva se va regasi in fisierul exportat (EX: poate 

fi populat cu un comentariu “ Lichidare”). Se va tasta valoarea campului “Camp 

predefinit 1” selectat din lista de valori “Campuri” 

 Valoare camp predefinit 2: Acesta este un camp care se poate popula cu o valoare 

specifica unei banci, similar campului predefinit 1. Se va tasta valoarea campului 

“Camp predefinit 2” selectat din lista de valori “Campuri” 

 Aliniere total: va afisa un total pe valoarea campurilor de tip suma; se poate selecta ca 

acest total sa se afiseze in antet sau subsol in dreptul coloanei corespunzatoare sumei.  

 Configurare: optiune care permite o configurare detaliata pe anumite setari a unei 

coloane selectate. 

- Pentru salvarea datelor se va actiona butonul Salveaza 

 

Pentru configurarea unui camp selectat se vor urma pasii: 

- Se va selecta un camp din lista de valori: 

 

 



Flux de lucru pentru crearea  / generarea fisierelor la banci 

Versiune document: 1.1.     Page | 9 

- Se va actiona butonul Configurare, se va deschide fereastra: 

 

 

- Se vor completa / edita urmatoarele campuri: 

 Nume camp: aplicatia propune implicit acelasi nume asociat in coloana Campuri, se 

poate modifica cu o valoare dorita in fisierul de export 

 Format: este un camp de tip lista in care se va stabili formatul campurilor de tip 

Numar sau Data.  La campurile de tip Numar se pot seta numarul de zecimale ale 

datelor de tip numeric. Delimitatorul de virgula se seteaza in fereatra anterioara 

(campul separator zecimale). La campurile de tip Data se seteaza formatul de data, 

selectand una dintre optiunile propuse de sistem. 

 Lungime: se va stabili lungimea caracterelor aferente campului care se configureaza. 

Lungimea trebuie setata astfel incat sa includa dimensiunea campului plus a 

eventualelor caractere adaugate la sufix sau prefix.   

 Aliniere: este un camp de tip lista cu doua valori: Stanga, Dreapta, Nimic: se va stabili 

afisarea campului ca si pozitionare, la stanga sau la dreapta. Daca alinierea este la 

stanga si lungimea campului este mai mica decat numarul de caractere al datelor ce se 

doresc a fi exportate , atunci trunchierea acestora se va face din dreapta. Daca alinierea 

este la stanga, trunchierea se va face din dreapta 
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 Prefix: se vor tasta cu caracterele care se doresc a fi afisate inainte campului 

configurat; de exemplu: “000suma”, prefixul fiind “000” 

 Sufix: se vor tasta caracterele care se doresc a fi afisate dupa campul configurat; de 

exemplu:  “suma000”, sufixul fiind “000” 

- Pentru salvarea datelor se actioneaza butonul Salveaza: 

 

 

 

b) Comanda Modifica: permite modificarea detaliilor unei machete create de 

utilizator.  

Fluxul de Modificare al Machetelor de banci este asemanator celui de Adaugare. Nu pot fi modificate 

machetele predefinite in aplicatie. 

 

c) Comanda Sterge: permite stergerea unei machete care nu este atasata la o banca. 

 

Fluxul de stergere a unei machete este urmatorul flux de lucru:  

- Se va selecta macheta de sters: 
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- Se actioneaza butonul “Sterge”; la actionarea butonului aplicatia va genera un mesaj 

de confirmare stergere:  

 

- Pentru confirmarea operatiei de stergere se va selecta optiunea “Da”.  

- Aplicatia va genera mesajul: 

 

 

 

NOTA: daca macheta este atasata la o banca atunci aplicatia va genera mesajul: 
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Trebuie stearsa lagatura cu banca din submeniul Setari / Nomenclator Banci pentru a se 

permite stergerea. 

 

d) Comanda Importa: permite importul unei machete dintr-un fisier XML. 

 

Fluxul de lucru pentru import este urmatorul: 

- Se actioneaza butonul Importa 

- Se deschide fereastra: 

 

- Se va selecta calea de acces catre macheta care se va importa 

- Se va selecta macheta si se va actiona butonul Open. 

- Aplicatia va genera mesajul: 



Flux de lucru pentru crearea  / generarea fisierelor la banci 

Versiune document: 1.1.     Page | 13 

 

- Daca exista deja o macheta cu  acelasi nume, aplicatia va genera mesajul: 

 

 

e) Comanda Exporta: permite exportul unei machete intr-un fisier XML. 

 

Fluxul de lucru pentru export este urmatorul: 

- Se actioneaza butonul Exporta 

- Se deschide fereastra: 
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- Se va selecta calea catre spatiul de salvare a machetei si se va completa numele 

fisierului XML 

- Se va actiona butonul Save pentru salvare. 

- Aplicatia va genera mesajul: 
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1.2. ASOCIEREA MACHETELOR LA BANCI 

Pentru asocierea unei machete la o banca se va deschide submeniul Nomenclator banci: 

 

Submeniul de Nomenclator banci este structurat in doua zone:  

1. O zona de afisare informatii bancii:  

2. O zona de comenzi cu urmatoarele comenzi: Adauga, Modifica, Sterge:  

 

Pentru asocierea machetelor predefinite sau definite de utilizator fiecarei banci se selecteaza  

banca din zona de afisare si se actioneaza si se actioneaza butonul  
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Se va deschide fereastra de Nomenclator banci de unde se va seta macheta corespunzatoare: 

 

- Se actioneaza butonul  . 

- Daca toate campurile au fost completate corect, aplicatia va genera mesajul: 
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1.3. EXPORT FISIERE BANCI 

Comanda Export fisiere banci din meniul Utilitare permite exportul fisierelor de banci, 

pentru  plata la lichidare a restului de plata, respectiv pentru plata sumelor de avans a 

indemnizatiilor de concediu de odihna. 

Pentru generarea unui fisier pentru banca trebuie ca cel putin un angajat sa aibe inregistrat 

contul bancar la banca respectiva, altfel aplicatia va genera urmatorul mesaj: 

 

Daca se actioneaza butonul Export fisiere banci avans sau Export fisiere banci lichidare,  

se deschide fereastra: 

  

- Se selecteaza banca pentru care se va genera exportul 

- Se actioneaza butonul  

- Se va deschide fereastra pentru selectarea spatiului de salvare: 
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- Se selecteaza tipul de fisier generat, respectiv se bifeaza una din optiunile: CSV, DBF, 

TXT,  

- Se completeaza campul Data platii 

- Se actioneaza butonul Exporta pentru efectuarea exportului. 

- Aplicatia genereaza urmatorul mesajul: 

 

NOTA:  

- Fiecare din bancile pentru care se va genera un fisier de export trebuie sa aiba atasata 

o macheta in Nomenclator banci din meniul Setari. 

- Daca banca selectata nu are o macheta selectata, aplicatia va genera mesajul: 
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Prin bifarea optiunii Da se va deschide fereastra de Nomenclator banci de unde se va seta 

macheta corespunzatoare: 

 

Dupa setarea machetei si salvarea datelor aplicatia revine in meniul de Export fisiere banci si 

se continua cu pasii detaliati mai sus. 

Fluxul de generare a fisierului de banci pentru avans este asemanator celui de la lichidare cu 

deosebirea ca trebuie sa se selecteze din lista de avansuri datele de identificare a statului de 

avans inainte de generare: 

 

Daca pentru salariatii care au sume de avans inregistrate se doreste generarea fisierului de 

export, si nu au fost inregistrate conturi bancare preferentiale, aplicatia genereaza mesajul: 
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1.4. GENERAREA RAPORTULUI BORDEROU ALIMENTARE CARDURI 

SAU BORDEROU CASIERIE 

1. Borderou alimentare carduri: raportul va afisa o lista a salariatilor care primesc 

restul de plata, respectiv avansul de concediu de odihna pe card, intr-o forma 

predefinita sau alegand alte campuri. La actionarea butonului se va deschide fereastra: 
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NOTA: bifarea campului Raport predefinit (acesta contine urmatoarele coloane: nume si 

prenume, cnp, cont bancar si suma) va duce la generarea unui raport doar cu aceste coloane 

indiferent de ce se va seta pe linia de Coloane. 

Fereastra este structurata in urmatoarele zone: 

1. Coloane: se afiseaza coloanele care pot fi afisate pe un raport. Implicit sunt bifate 

toate, pentru eliminarea unei coloane se va debifa. 

2. Banci: se va afisa lista bancilor pentru care se poate genera raportul. Nu poate fi 

selectata decat o singura banca 

3. Data platii: se va selecta data de plata a statele de plata / statelor de avans. 

4. Borderou pentru avans: bifarea campului va duce la afisarea statelor de avans 

pentru care se doreste generarea borderoului. 

5. Setare semnaturi: se vor seta persoanele care vor semna pe raportul generat.    
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6. Dimensiune text: se va selecta fontul de afisare a datelor pe raport. 

Dupa setarea valorilor dorite in zonele de interes marcate mai sus se va actiona butonul 

Tiparire si se va lansa raportul Borderou alimentare carduri 

 

 

Raportul obtinut poate fi salvat in format xls sau pdf prin utilizarea butonului de salvare din 

bara de butoane . La actionarea butonului se alege formatul fisierului. Dupa selectarea 

tipului de format se va deschide o fereastra de navigare care permite specificarea numelui si a 

locatiei pentru salvare. 

 

2. Borderou casierie: raportul va afisa o lista a salariatilor care primesc restul de plata, 

respectiv avansul de concediu de odihna prin casierie. 

Pasii de generare sunt: 

1. Se actioneaza butonul Borderou casierie si se deschide fereastra: 
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2. Daca se genereaza pentru un Stat de avans se va bifa campul Borderou pentru avans si 

din lista se va selecta datele avansului dorit la tiparire 

3. Se seteaza informatiile personelor care semneaza 

4. Se selecteaza dimensiunea fontului 

5. Se actioneaza butonul Tiparire 

6. Se lanseaza raportul Borderou casierie: 
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Raportul obtinut poate fi salvat in format xls sau pdf prin utilizarea butonului de salvare din 

bara de butoane . La actionarea butonului se alege formatul fisierului. Dupa selectarea 

tipului de format se va deschide o fereastra de navigare care permite specificarea numelui si a 

locatiei pentru salvare: 
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Deasemenea aplicatia permite exportul statului in Excel utilizand optiunea de “Exporta in 

excel”. Pasii de generare sunt: 

-  Se actioneaza butonul Exporta in excel, si se va deschide fereastra: 
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- Sunt afisate toate coloanele disponibile din raport. 

- Daca nu se doreste exportul in excel a unei coloane aceasta se va debifa.  

- Daca se doreste modificarea ordinii de afisarea a coloanelor se vor folosi butoanele 

“Muta sus” si “Muta jos” 

- Informatia de “Selecteaza tot” respectiv “Anuleaza selectia” marcheaza selectia sau 

deselectia tuturor coloanelor dorite la export. Implicit la deschiderea ferestrei campul 

“Selecteaza tot” este bifat marcand selectia tuturor coloanelor 

- Pentru efectuarea exportului se va actiona butonul “Exporta in excel”, se va deschide 

fereastra: 
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- Se va selecta calea de salvare a fisierului si se va actiona butonul Save. 

 

1.5.  CONVERSIA FISIERELE DIN FORMAT CSV IN XLS A FISIERELOR 

DE BANCI 

Daca structura de export este de tip “csv”, pentru conversia datelor in format “xls”, se vor 

parcurge pasii: 

10. Se deschide un fisier excel nou, 

11. In tabul Data, se va accesa comanda From Text, 
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12. Dupa accesarea comenzii From Text apare fereastra Import text files, se 

selecteaza fisierul cu extensia CSV exportat de EduSal si se Importa in excel:  

 

13. Acest lucru va declansa aparitia ferestrei Text import wizard 1/3, se selecteaza 

campul delimited si se trece la urmatoarea pagina 
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14. Text import wizard 2/3. Se bifeaza casuta other si in dreptul ei se pune un 

delimitator ex: “@” pentru machetele predefinite si se trece la urmatoarea pagina 

 

15. Text import wizard 3/3. Se finalizeaza operatiunea “Finish” si se accepta 

importarea datelor in worksheet 
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