
Doriți să vă simplificați 
activitatea zilnică de resurse 

umane? 

www.fereastraunica.com 

Fereastră Unică este 
soluția! 

Zona Client 

Reprezintă suportul dumneavoastră online cu cele mai 

recente actualizări legislative, toate procedurile de 

resurse umane sub formă de flux de acțiuni, liste de 

verificare, formulare tipizate și multe alte informații 

utile. 

Aspirați la o administrare de 

personal fără bătăi de cap? 

Aplicație de Resurse Umane 

Un instrument simplu și rapid de administrare a 

resurselor umane generând toată documentația 

implicată. 

Parteneri Fereastră Unică 

Chiar dacă sunteți sau nu contabil sau specialist 
resurse umane, puteți efectua aceste servicii prin 
intermediul Fereastră Unică. 

Consultanță 

Vă invităm să vă creați cont pentru a accesa în mod 

gratuit o parte din informațiile  pe care le găsiți în 

secțiunea destinată clienților. 

ÎnregistreazăÎnregistrează--te online te online 

și încearcăși încearcă  

 

Perioadă de testare 

Testați gratuit timp de o  luna aplicația de 

resurse umane Fereastră Unică și  

secțiunea destinată clienților Fereastră 

Unică. Tot ce trebuie să faceți este să 

accesați www.fereastraunica.com și să vă 

creați  cont. 

Costuri Zero 

Pitești : 

Mun. Pitești, Str. Bucovina, 

Nr.83, Bloc BC 83, Sc. A, Et.VI, 

Ap.61 

 

Tel.: +40(0)348 401 460 

Fax: +40(0)348 401 461 

 

pitesti.office@fereastraunica.com 

București : 

 

Mun. București, Str. Italiană, 

Nr.26, Sector 2 

 

 

Tel.: +40(0)759 013 348 

Fax: +40(0)348 401 461 

 

bucuresti.office@fereastraunica.com 

www.fereastraunica.com 

Fereastra Unica este subsidiara a JBE Management Consultancy & Invest SRL 

Fereastră Unică Box 

Vă oferă spațiu pe server pentru stocare și arhivare de 

date, management și acces la informații, în deplină 

siguranță, în conformitate cu cele mai înalte 

standarde IT. 

http://www.fereastraunica.com/
http://www.fereastraunica.com/


 

 

 

De ce Fereastră Unică? 

 

Fie că sunteți începător sau specialist de resurse umane 

aveți nevoie de Aplicația Fereastră Unică  și de Portalul 

Customer Zone, suportul dumneavoastră în domeniul 

resurselor umane. 

 

Portalul Customer Zone este de departe soluția tuturor 

problemelor cu care vă confruntați în activitatea de 

resurse umane prin multitudinea de instrumente pe care vi 

le pune la dispoziție sub cele mai simple și concise forme.  

 

Ce vă oferă Customer Zone? 

 

 Toată baza legislativă din sfera resurselor umane 

 Contactele instituțiilor din toată țara cu care 

relaționați în activitatea de resurse umane 

 Cele mai interesante articole și interviuri pe teme 

de resurse umane 

 Toate procedurile de resurse umane sub formă de 

flux de acțiuni 

 Liste de verificare pentru toate procedurile de 

resurse umane 

 Formulare tipizate în format Word® pe care le 

puteți descărca și utiliza 

 O bază vastă de date cu întrebări și răspunsuri pe 

spețe de resurse umane unde puteți adresa 

întrebări personalizate 

 Documentația și pașii legali de urmat în inițierea 

unei afaceri 

Ce face aplicația de Resurse Umane Fereastră Unică? 

 

 Elaborează și generează documentele de resurse 

umane 

 Permite arhivarea electronică a dosarelor de 

personal 

 Generează automat fișierul .rvs pe care trebuie doar 

să-l încărcați pe site-ul ITM-ului 

 Preia baze de date cu salariați (.xml sau .rvs) prin 

import  

 Generează o multitudine de raportări privind 

evoluția personalului 

 Pune la dispoziție ROI, ROF și fișe de post standard 

 

 
 

Pitești 
+40 (0) 348 401 460 

pitesti.office@fereastraunica.com 
 

București 
+40 (0) 759 013 348 

bucuresti.office@fereastraunica.com 
 

Serviciile de salarizare Fereastră Unică 

 Audit şi consultanţă  pontaj 

 Calcul salarial 

 Furnizarea ordinelor de plata şi a fişierelor  de 

plăţi  electronice 

 Calculul şi transferul contribuţiilor sociale către 

bugetul de stat 

 Pregătirea ştatelor de plată şi a situaţiilor 

salariale, inregistrarea lor 

 Centralizatoare ale ştatelor împărţite pe 

departamente  sau centre de cost 

 Raportări personalizate 

 Fluturaşi de salarii 

 Concedii de odihnă şi prime de concediu 

 Completarea certificatelor medicale şi calculul 

indemnizaţiilor 

 Nota contabilă pentru cheltuielile salariale 

 Adeverinţe de salariu 

 Anexa 26 

 Declaratia 112 

 Declaratia 205 

 

Care sunt beneficiile externalizării serviciilor către 

Fereastră Unică? 

 Acuratețe și punctualitate în calcul salarial 

 Reducerea costurilor  

 Raportare la timp a informațiilor salariale 

 Conformitate cu legislația și adoptarea promptă 

a modificărilor 

 Eliminarea erorilor 

 Software de calitate  

 Conformitate cu fiscalitatea și legislația muncii  

 Menținerea securității și a confidențialității 

datelor  


