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DECLARATII:  versiunea 3200213.01 (20.06.2019) 
 

Toti clientii WinMENTOR pot folosi noua versiune de DECLARATII incepand cu versiunea 
WinMENTOR 870.  
 
D112  
 A fost modificata generarea declaratiei conform Ordin 2165 din 10.05.2019. 
 
 
Atentionarile, generate de programul DUKIntegrator, nu reprezinta un impediment 
pentru depunerea declaratiilor la ANAF (vor apare atentionari si la contractele de tip 
A, in cazul in care zilele lucrate difera de zilele de contract activ - adica atunci cand 
intreruperile fara salar sau nemotivatele nu sunt considerate ca zile de suspendare, 
nefiind raportate in REVISAL). 
 
 
Observatii 
In meniul HELP s-a introdus optiunea "Verifica actualizari" care cauta pe adresa noastra de ftp 
existenta unei noi versiuni de program. In cazul in care gaseste va anunta, urmand ca dumneavoastra 
sa hotarati daca faceti actualizarea sau nu. 
 
ATENTIE!!! 
Daca aveti sistem de operare Windows XP nu puteti folosi Java 8, deoarece nu mai asigura suport 
pentru acest sistem de operare. Deci nu faceti automat actualizarea de Java.  
 

 
VERSIUNI ANTERIOARE: 

 
3200212.05 (10.05.2019) 
 
D112  
 Corectii privind aplicarea facilitatilor corespunzatoare OUG 114/2018, functie de valoarea 

veniturilor incasate la nivel de contract, nu a veniturilor baza de calcul pentru CAS (cum gresit a 
fost implementat OUG 114/2018, in soft A si DukIntegrator pana acum), conform noilor 
specificatii de calcul emise de ANAF, prin specificarea structurii declaratiei D112, din 
16.04.2019. 

 Preluarea coasiguratilor titularilor de contracte cu stopaj la sursa. 
 Corectarea totalului zilelor lucrate, corespunzatoare contractelor de tip A, in cazul desfasurarii 

activitatii angajatului, pe parcursul lunii, in cadrul mai multor formatii (utilizarea pontajelor 
multiple). 

 Modificarea identificarii angajatului scutit de impozit, in cazul concediilor medicale lunare, 
neimpozabile, din “constructii”, pentru care se aplica facilitatile OUG 114/2018. 

 In Anexa 1.2 a fost adaugata starea de exceptat de la plata CAS si CASS la nivelul salariului 
minim, al asiguratului. 

 
 
3200212.04 (25.03.2019) 
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Toti clientii WinMENTOR pot folosi noua versiune de DECLARATII incepand cu versiunea 

WinMENTOR 866.  
 
D112  
 Corectii privind generarea declaratiei, in cazul absentei configurarilor din nomenclatorul de 

contributii, a CAS – angajator pentru conditii speciale si deosebite (Invalid use of keyword. 
Token )) Line number1). 

 
D394  
 Corectie privind inregistrarea facturilor la aviz incasate prin casa de marcat – EMULARE 

TASTATURA. 
 
BILANT 
 Va trebui sa copiati arhiva BILANT 2019 20.03.2019.zip pe calculatorul dumneavoastra si apoi 

sa lansati in executie DECLARATII > MENTOR > Import formule bilant, in care sa selectati 
arhiva de mai sus. Au fost modificate 4 corelatii dintre F10 si F20 (pentru raportarile BL si BS), 
fata de versiunea precedenta. 

 
 
3200212.03 (22.03.2019) 
 

Toti clientii WinMENTOR pot folosi noua versiune de DECLARATII incepand cu versiunea 
WinMENTOR 866.  
 
D112  
 Corectii la generarea zilelor lucrate in cazul existentei concediilor medicale, pentru anul 2018. 
 Modificari privind total zile lucrate la contractele de tip A (A_8) datorate validarilor introduse in 

DukIntegrator incepand cu 18.03.2018. 
 Corectii privind calculul creantelor pentru CAS angajator conditii deosebite si speciale, in cazul 

firmelor de constructii, care aplica facilitatile OUG 114/2018. 
 
BILANT 
 Va trebui sa copiati arhiva BILANT 2019 20.03.2019.zip pe calculatorul dumneavoastra si apoi 

sa lansati in executie DECLARATII > MENTOR > Import formule bilant, in care sa selectati 
arhiva de mai sus. Au fost modificate 4 corelatii dintre F10 si F20 (pentru raportarile BL si BS), 
fata de versiunea precedenta. 

 
3200212.02 (12.03.2019) 
 
D112  
 Corectii la generarea tag-ului E3_13 Alte deduceri. Va fi 0 pentru contractele diferite de 

contractul de baza. 
 
3200212.01 (07.03.2019) 
 
D112  
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 Au fost aduse corectii modului de generare. Recomandam generarea declaratiei rectificative, 
dupa recalculul de salarii operat cu versiunea 865.04 sau mai recente si depunerea ei la ANAF, in 
cazul in care exista diferente fata de versiunea depusa anterior. 

 
BILANT 
 Au fost modificate formularele de raportare F10, F20, F30 pentru BL, BS, si UU precum si 

formatul .xml de raportare. 
 Va trebui sa copiati arhiva BILANT 2019 07.03.2019.zip pe calculatorul dumneavoastra si apoi 

sa lansati in executie DECLARATII > MENTOR > Import formule bilant, in care sa selectati 
arhiva de mai sus. 

 
3200211.02 (23.02.2019) 
 
D112  
 Declaratia poate fi generata si pentru firmele care intra in aria de cuprindere a OUG 114/2018. 

Nu uitati sa completati cifrele de afaceri, inainte de generarea declaratiei, 
daca sunteti firma de constructii si aplicati facilitati! 

 
3200209.03 (30.01.2019) 
 

Toti clientii WinMENTOR pot folosi noua versiune de DECLARATII incepand cu versiunea 
WinMENTOR 862.  

Incepand cu aceasta versiunea ar trebui sa nu mai apara situatia in care nu se lanseaza in 
executie aplicatia, in special pe windows 10, datorita  utilizarii cheilor HASP HL (vezi executabilele 
din directorul CHEI HASP HL). 
 
 
 
 
D100 
 A fost introdusa posibilitatea generarii declaratiei pe baza datelor existente in aplicatia 

MENTOR. Lista actualizata a creantelor de raportat se poate obtine prin dezarhivarea si copierea 
fisierelor D100OBL, din kit in NEW\DATA. 

 
D112 
 A fost retratata raportarea orelor de intrerupere tehnologica ca ore de suspendare contract. 
 S-au facut modificari privind tratarea inchiderii contractului de angajare in cursul lunii pentru 

care nu apar inregistrate zile lucrate sau ore de suspendare a contractului. 
 
D205 
 A fost actualizata structura xml de export a declaratiei si lista veniturilor impozabile. Pentru cele 

din urma este necesara dezarhivarea si copierea fisierelor D205NVE, din kit in NEW\DATA. 
 
 
 
3200208.15 (11.01.2019) 
 

Toti clientii WinMENTOR pot folosi noua versiune de DECLARATII incepand cu versiunea 
WinMENTOR 862.  
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Incepand cu aceasta versiunea ar trebui sa nu mai apara situatia in care nu se lanseaza in 
executie aplicatia, in special pe windows 10, datorita  utilizarii cheilor HASP HL (vezi executabilele 
din directorul CHEI HASP HL). 
 
D112 
 A fost modificata declaratia, in vederea raportarii situatiei in care angajatul este pontat in 

concediu de “boala” toata luna, cu indemnizatie platita din FNUASS sau FAAMBP si incaseaza 
diverse sume ce fac parte din venitul salarial sau asimilat lui. 

 
 
3200208.14 (28.12.2018) 
 

Toti clientii WinMENTOR pot folosi noua versiune de DECLARATII incepand cu versiunea 
WinMENTOR 862.  

Incepand cu aceasta versiunea ar trebui sa nu mai apara situatia in care nu se lanseaza in 
executie aplicatia, in special pe windows 10, datorita  utilizarii cheilor HASP HL (vezi executabilele 
din directorul CHEI HASP HL). 
 
Bilant 
 A fost introdusa posibilitatea generarii raportarilor trimestriale intermediare. Va trebui sa copiati 

arhiva RAPORTARI INTERMEDIARE 2018_13.11.2018.zip pe calculatorul dumneavoastra 
si apoi sa lansati in executie DECLARATII > MENTOR > Import formule bilant, in care sa 
selectati calea catre arhiva de mai sus. 

 
D112 
 A fost modificata declaratia, in vederea raportarii situatiei in care angajatul este pontat in 

concediu de “boala”, dar nu beneficiaza de indemnizatia corespunzatoare, datorita absentei 
stagiului de cotizare. 

 S-au actualizat de asemeni, situatiile in care angajatul nu este asigurat in sistemul de asigurari 
pentru somaj.  

 
 
3200208.11 (24.09.2018) 
 

Toti clientii WinMENTOR pot folosi noua versiune de DECLARATII incepand cu versiunea 
WinMENTOR 860. 
 
D112 
 A fost corectata generarea valorilor pentru campurile: A_11 – baza contributiei individuale de 

asigurari sanatate (contracte tip A), A_13 – baza contributiei individuale de asigurari sociale 
(contracte de tip A), C_19 – baza contributiei individuale de asigurari sociale neplafonata pentru 
contractele de tip C. In primele doua cazuri, este posibil ca din cauza rotunjirilor, valoarea 
raportata sa fi fost mai mare cu 1 leu decat baza de calcul din SALARII. In cel de-al treilea caz 
C_19 trebuie sa fie null incepand cu ianuarie 2018, pentru toate firmele cu exceptia caselor de 
pensii judetene. 

 
 
3200208.10 (29.08.2018) 
 

Toti clientii WinMENTOR pot folosi noua versiune de DECLARATII incepand cu versiunea 



 
 

20.06.2019 5/11 

WinMENTOR 860. 
 
D112 
 A fost corectata generarea valorilor pentru campurile: B2_2 – zile lucrate in conditii normale, 

B2_3 zile lucrate in conditii deosebite, B2_4 zile lucrate in conditii speciale. 
 
 
3200208.09 (01.08.2018) 
 

Toti clientii WinMENTOR pot folosi noua versiune de DECLARATII incepand cu versiunea 
WinMENTOR 859.04. 
 
D112 
 Au fost operate corectii privind declararea stopajului la sursa pentru contractele de tipul 

“asociere potrivit titlului II din CF”. 
 S-au actualizat conturile creantelor, valabile incepand cu raportarea pentru luna iulie 2018. 
 
BILANT 
 Au fost actualizate formularele corespanzatoare raportarii semestriale pentru 2018. Va trebui sa 

copiati arhiva RAPORTARE SEMESTRIALA 2018_24.07.2018.zip pe calculatorul 
dumneavoastra si apoi sa lansati in executie DECLARATII > MENTOR > Import formule 
bilant, in care sa selectati calea catre arhiva de mai sus. 

 
 
3200208.07 (12.07.2018) 
 
D112 
 A fost corectat modul de calcul pentru valoarea deductibila a impozitului. 
 S-a corectat de asemeni valoarea pentru C1_7 - Total sumă de recuperat, aferentă lunii de 

raportare, de către angajator, de la casele teritoriale de pensii din sumele prevăzute pentru 
asigurarea pentru accidente de muncă și boli profesionale in bugetul asigurarilor sociale. 
 

 
3200208.06 (05.07.2018) 
 

Toti clientii WinMENTOR pot folosi noua versiune de DECLARATII incepand cu versiunea 
WinMENTOR 859.04. 
 
D112 
 Angajatii cu contracte tip "Cumul pensie" nu mai sunt raportati ca fiind asigurati la somaj. 
 Sume restante de natura salariala: prime, concedii restante, etc. se pot plati in cazul persoanelor al 

caror contract este suspendat intreaga luna prin intermediul Prime de vacanta. Sumele asimilate 
salariilor (de natura avantajelor: chirii, cheltuieli intretinere, abonamente telefonice, etc.) , 
decontate in aceleasi conditii, se vor plati prin intermediul Drepturi in natura/Sume asimilate 
salariilor. 

 
3200208.05 (22.06.2018) 
 

Toti clientii WinMENTOR pot folosi noua versiune de DECLARATII incepand cu versiunea 
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WinMENTOR 859. 
 
D112 
 A fost actualizat calculul declararii stopajului pentru veniturile profesionale conform ultimilor 

posibilitati existente in program.  
 
 
3200208.04 (21.06.2018) 
 

Toti clientii WinMENTOR pot folosi noua versiune de DECLARATII incepand cu versiunea 
WinMENTOR 857. 
 
D112 
 A fost corectata generarea datei de incetare a calitatii de asigurat CASS inclusiv pentru cazul 

suspendarilor de contract cu durate de cel putin o luna.  
 
 
3200208.03 (14.06.2018) 
 

Toti clientii WinMENTOR pot folosi noua versiune de DECLARATII incepand cu versiunea 
WinMENTOR 857. 
 
D112 
 Au fost actualizate anexele declaratiei. 
 S-a actualizat generarea sectiunii E4. Destinatia sumelor pentru acordarea de burse private, 

precum si pentru sustinerea unei entitati nonprofit/ unitati de cult reprezentand 2% sau 3,5% din 
impozit. 

 
 
3200208.02 (25.05.2018) 
 

Toti clientii WinMENTOR pot folosi noua versiune de DECLARATII incepand cu versiunea 
WinMENTOR 857. 
 
D112 
 A fost refacuta generarea declaratiei pentru cazurile de declaratie 0, angajat cu data desfacerii 

contractului de munca in prima zi a lunii (zi nelucratoare), angajat aflat in concediu de crestere a 
copilului toata luna. 

 
3200208.01 (24.05.2018) 
 
D112 
 A fost actualizata generarea declaratiei in baza Ordin-ului 1931/26.04.2018 exclusiv in ceea ce 

priveste cota/suma alocata din impozit de catre angajat, pentru burse private sau sustinerea 
entitatilor non-profit. Se va dezvolta in acest sens intr-o versiune ulterioara. 
Au fost retratate contractele de venituri profesionale (venituri din drepturi de proprietate 
intelectuala, venituri din asociere conform titlu III CF, venituri din arenda, venitui din asociere 
conform titlu II CF, venituri din asociere conform L 170/2016, venituri din contracte pentru 
activitati sportive). 
S-a introdus o noua caracterizare pentru angajat "asigExcl", prin care se marcheaza angajatii 
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pentru care contributiile nu se calculeaza pe baza salariului minim pe economie, in cazul in care 
venitul brut este mai mic decat el (corespunde marcajului din conditii de salarizare "Contributii - 
se aplica baza minima" din tab-ul Contributii). 

 
 
3200207.01 (27.04.2018) 
 

Toti clientii WinMENTOR pot folosi noua versiune de DECLARATII incepand cu versiunea 
WinMENTOR 855.02. 
 
D112 
 A fost actualizata generarea declaratiei in vederea tratarii indemnizatiilor corespunzatoare 

L346/2002 (accidentelor de munca), pentru certificatele medicale ce nu au avizul CAS (incepand 
cu versiunea WinMentor 857.01). 

 Au fost operate corectii referitoare la orele efectiv lucrate pentru contractele de tip venituri 
similate salariilor. 

 
D208 
 A fost modificat corespunzator OPANAF 1886_2017. 
 
 
3200206.04 (26.03.2018) 
 

Toti clientii WinMENTOR pot folosi noua versiune de DECLARATII incepand cu versiunea 
WinMENTOR 855.01. 
 
D112 
 A fost corectata raportarea in cazul angajatilor pentru care nu se calculeaza CASS si/sau CAS. 
 A fost modificata Anexa 1.2. 
 
 
3200206.02(23.03.2018) 
 
D112 
 S-au operat corectii pentru pontaje cu urmatoarele situatii: 

 indemnizatie de boala toata luna; 
 calcul contributii fara aplicarea bazei minime la venituri mai mici decat salariul minim. 

 A fost scoasa scutirea de impozit de la zilieri. 
 
 
3200206.01(22.03.2018) 
 
D112 
 S-au operat corectii pentru pontaje cu urmatoarele situatii: 

 indemnizatie de boala toata luna si sume atribuite a caror marime este mai mica decat 
salariul minim /  numarul de zile lucratoare din luna; 

 indemnizatie de boala pe o parte din luna si zile de intrerupere neconsiderate ca zile de 
suspendare (I sau N); 
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 indemnizatie de boala pe o parte din luna, in conditiile unui salar realizat, pentru zilele 
lucrate, sub minimul pe economie. 

 S-a actualizat modul de completare a codului de diagnostic, pentru certificatele medicale atribuite 
in baza OUG 158/2005. 

 
BILANT 
 A fost finalizat exportul in format .xml. 
 
 
3200205.01(16.03.2018) 

 
Toti clientii WinMENTOR pot folosi noua versiune de DECLARATII incepand cu versiunea 

WinMENTOR 855.01. 
 
D112 
 S-au operat modificari corespunzatoare OUG 8/2018. 
 Au fost actualizate anexele declaratiei conform Ordin 999/2018. 
 
BILANT 
 Au fost actualizate formularele F10, F20 si modificata structura formularului F30 (BL, BS si 

UU). 
 Va trebui sa copiati arhiva BILANT 2017 14.03.2018.zip pe calculatorul dumneavoastra si apoi 

sa lansati in executie DECLARATII > MENTOR > Import formule bilant, in care sa selectati 
arhiva de mai sus. 

 Exportul in format xml se va putea opera cu o versiune ulterioara, in care sa fie rezolvata si 
modificarea structurii fisierului exportat. 

 
 
3200204.04 (27.02.2018) 
 

Toti clientii WinMENTOR pot folosi noua versiune de DECLARATII incepand cu versiunea 
WinMENTOR 854.01. 
 
D112 
 S-au operat corectii privind raportarea in cazul angajatilor administrator ce au si contract de 

angajat in firma. 
 De asemenea s-au operat corectii pentru angajatii care au certificate medicale avizate de casa de 

pensii, pentru accidente de munca sau boli profesionale. 
 A fost corectat tipul asiguratului in cazul declaratiilor rectificative, pentru tip contract B. 
 
 
3200204.03 (23.02.2018) 
 

Toti clientii WinMENTOR care nu au IN IANUARIE 2018 salarii pentru angajati PART-
TIME, cu VENITURI NEIMPOZABILE sau cu CONCEDII MEDICALE, pot folosi noua versiune 
de DECLARATII incepand cu versiunea WinMENTOR 853.04. 
 
D112 
 Corectie generare declaratie pentru cazul angajatilor ce lucreaza in conditii deosebite de munca 
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sau speciale. 
 
D205 
 S-a actualizat formatul generarii si exportului declaratiei. 
 
 
3200204.02 (22.02.2018) 
 

Toti clientii WinMENTOR care nu au IN IANUARIE 2018 salarii pentru angajati PART-
TIME, cu VENITURI NEIMPOZABILE sau cu CONCEDII MEDICALE, pot folosi noua versiune 
de DECLARATII incepand cu versiunea WinMENTOR 853.04. 
 
D112 
 Corectie generare declaratie pentru cazul angajatilor cu data incetarii contractului in luna 

precedenta. 
 A fost blocat accesul in tab-ul Somaj pentru declaratiile generate incepand cu luna ianuarie 2018. 
 
3200204.01 (21.02.2018) 
 
D112 
 A fost actualizat in baza OUG 3/08.02.2018. 
 A fost modificat vectorul fiscal utilizat la generare a declaratiei. 
 ATENTIE - indemnizatiile de boala calculate in ianuarie trebuie sa coincida cu configurarile 

existente in ANEXA - Configurari indemnizatii ianuarie 2018.pdf, iar configurarea contributiilor 
cu configurarile existente in ANEXA - Configurari contributii si constante ianuarie 2018.pdf. 

 
 
3200203.06 (08.02.2018) 
 
D112 
 A fost corectat tipul contractului in cazul angajatilor aflati toata luna in concediu medical 

conforma OUG 158/2005, L 346/2002 din 16 respectiv 17 in 1. Modificarea este valabila pentru 
raportarile din octombrie-decembrie 2017. 

 A fost corectata completarea campului E3_13: Alte deduceri, in cazul contractelor de cumul. 
 
3200203.03 (04.12.2017) 
 
Toti clientii WinMENTOR pot folosi noua versiune de DECLARATII incepand cu versiunea 
WinMENTOR 851.01. 
 
D112 
 A fost corectata generarea anexei A1.2 
 
 
3200203.02 (17.11.2017) 
 
Toti clientii WinMENTOR pot folosi noua versiune de DECLARATII incepand cu versiunea 
WinMENTOR 851.01. 
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D112 
 A fost corectata salvarea configurarii vectorului fiscal in sensul pastrarii modificarilor operate 

manual. 
 A fost corectata relatia de calcul pentru orele lucrate (B1_6), in cazul contractelor multiple. 
 
 
3200203.01 (15.11.2017) 
 
D112 
 A fost modificata declaratia conform Ordinului comun 934/1024/1582 din 2017. Modificarile 

sunt prezentate in anexa ACTUALIZARI IN SALARII SI DECLARATII, care insoteste noua 
versiune a programului. 

 
 
3200202.06 (18.10.2017) 
Toti clientii WinMENTOR pot folosi noua versiune de DECLARATII incepand cu versiunea 
WinMENTOR 849.05. 
 
D112 
 A fost modificata declaratia pentru a putea prelua contracte de munca fara zile lucrate ci doar cu 

ore lucrate (situatia apare in cazul contractelor multiple, in contextul limitarii raportarii zilelor 
lucrate, in limita zilelor lucratoare din luna). 
Atentionarile, generate de programul DUKIntegrator, nu reprezinta un impediment 
pentru depunerea declaratiei la ANAF. 

 
 
3200202.05 (12.10.2017) 
 
D112 
 A fost modificata declaratia pentru contractele de munca a caror norma de lucru este subunitara si 

mai mica de 0,5 ore pe zi. 
 
 
3200202.03 (13.09.2017) 
 
D112 
 A fost actualizata declaratia in vederea preluarii valorilor pentru contributiile CAS si CASS 

angajator, corespunzatoare noii proceduri de calcul, din baza de date a aplicatiei SALARII. 
Atentionarile, generate de programul DUKIntegrator, nu reprezinta un impediment 
pentru depunerea declaratiei la ANAF. 

 
 
3200202.02 (27.07.2017) 
 
D112 
 A fost corectata completarea orelor de suspendare in cazul contractelor pensionarilor. 
 
3200202.01 (24.07.2017) 
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BILANT 
 A fost modificata structura formularului F30 (BS si UU). 
 S-a refacut interfata conform noilor specificatii si s-a modificat structura de export in format xml. 
Va trebui sa copiati arhiva BILANT 17.07.2017.zip pe calculatorul dumneavoastra si apoi sa lansati 
in executie DECLARATII > MENTOR > Import formule bilant, in care sa selectati arhiva de mai 
sus. 
 
D112 
 A fost corectata generarea declaratiei in cazul existentei contractelor multiple pentru angajati, in 

care cel putin unul din ele este de administrator. 
 
 


