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PROGRAM DE ADMINISTRARE ASOCIAŢII DE PROPRIETARI

       Programului ADMINAL este o aplicaţie software, orientată client, care permite 
administrarea computerizată a activităţilor specifice asociaţiilor de locatari/proprietari. 
Este un sistem flexibil, adaptabil, “friendly”, permiţând rapoarte conform specificităţii 
utilizatorului, în conformitate cu legea în vigoare. 
      Programul se adaptează dotării cu tehnică de calcul a utilizatorului. Recomandăm 
folosirea de calculatoare (de tip desktop sau notebook) cu sisteme de operare Windows 
7/8.1/10 având ca periferice imprimante sau multifuncţionale laser A4 sau A3.

I. LISTE DE PLATĂ PENTRU ÎNTREŢINERE

     Listele de plată permit afişarea cheltuielilor şi restanţelor de plată pe coloane, cu sume 
calculate cu algoritmi conform parametrilor stabiliţi: după numărul de persoane, suprafaţă 
totală, suprafaţă utilă (conform cărţilor de imobil), numărul de elemenţi de calorifere, cota 
parte, repartitoare, contracte de service (ex:interfoane), cheltuieli de reparaţii, cheltuieli de 
judecată, etc.

Facilităţi :
- definirea constantelor (ex: numărul de camere, numărul de locatari, suprafeţe locuibile 
conform cărţii de imobil, cotizaţii UAP, etc)
- grilele de lucru permit introducerea de date pentru toate tipurile de contoare analogice şi 
digitale: apă rece, apă caldă, căldură, gaz, răcire, energie electrică; 
- repartizarea cheltuielilor se face conform facturilor de utilităţi  la apă, canal, apă-meteo, 
căldură, repartitoare, etc.
- evidenţierea pierderilor de la contoarele de apă; calcul coefienţi de corecţie în funcţie de 
pierderile tehnologice;
- repartizare de cheltuieli pe număr de locatari sau suprafaţă locuibilă;
- evidenţiază apartamentele debranşate de la orice tip de cheltuială (ex: apă caldă, gaz, 
căldură, salubritate etc)
- evidenţiere subvenţii pentru incălzire;
- calcul penalităţi pentru datoriile restante ; 



- calcul pentru consumuri pauşale sau necontorizate (după mai mult de 3 luni de necitire a 
contoarelor de apă); calcul coeficienţi de corecţie conform pierderilor tehnologice;
- algoritmele de calcul ţin cont de situaţiile specifice apartamentelor administrate:  centrale 
termice, separaţii de gaze, sigilare elemenţi calorifere, etc 
- permite adunarea sau restituirea unui fond;
- repartizează cheltuielile cu salariile, cotizaţiile UAP, cheltuielile administrative, etc.
- tipărirea se poate face pe orice format de hartie (A4/A3) suportat de imprimanta
din dotarea utilizatorului;
- permite export de fişiere de date, pentru exploatarea lor şi în Excel;
- opţional, permite import de date din fişiere de tip Excel transmise prin email de furnizorii 
de utilităţi sau servicii (ex: citiri repartitoare).

II. ANEXE LA LISTELE DE PLATĂ

II.a. Anexele la listele de plată pentru fiecare scară în parte:
- cheltuieli repartizate pe număr de persoane (gaze, energie electrică, gunoi menajer, 
cotizaţie UAP, etc.);
- cheltuieli repartizate pe suprafaţa locuibilă (salarii şi indemnizaţii personal asociaţie, 
cheltuieli administrative, repartitoare martor etalon, etc.), 
- cheltuieli cu energia termică (energie termică apă caldă pe metri cubi şi energie termică 
pe suprafaţă încălzită)
- cheltuieli consum apă (apă rece, apă caldă, apă punct termic, apă canalizare, apă-meteo)
- penalizări (sume restante)
- fond de rulment
- ajutoare incălzire
- cheltuieli de judecată
- cheltuieli service repartitoare
- cheltuieli service interfoane scări
- cheltuieli de reparaţii.

II.b. Anexele la listele de plată pentru întreaga asociaţie:
- cumulează anexele pentru scări de la I.b.

III. CONTABILITATE

III.a. Registrul de bancă
- listare registre de bancă pentru conturile curente şi depozilele la banci ale asociaţiei;

III.b. Registrul de casă
- listare registrului operaţiunilor de încasări/plăţi prin casă;

III.c. Registrul jurnal



- listarea registrului cu toate operatiunile efectuate prin casă şi bancă (incasări de la 
locatari, plăţi prin casă către furnizorii de utilităţi sau servicii, plăţi salarii şi indemnizaţii 
personal asociaţie, cheltuieli administrative curente, depuneri numerar la bancă, retrageri 
numerar din bancă, etc.);

IV. CASIERIE

IV.a. Listare chitanţe aferente încasărilor de la locatari (2 chitanţe pe un format A4, la 
imprimantă laser); chitanţele afişază sumele încasate atât numeric, cât în litere; chitanţele 
pot fi personalizate, cu logo-ul asociaţiei de proprietari.

IV.b. Fişe de apartament, calculate/generate automat din listele de plată şi operaţiunile de 
încasări prin cassă şi bancă (în cazul încasărilor prin bancă de la locatari, exista opţiune de 
import automat date de la Registrul de bancă – III.a.)

IV.c. Generare Registru de casă şi transfer către modulul de contabilitate (III.b.)

V. RAPOARTE DIVERSE:

- Raport consum de apă – citiri;
- Raport facturi gaze / lumină pe scări;
- Raport corecţii consum apă (în funcţie de pierderile tehnologice);
- Raport evoluţie consum apă pe un apartament;
- Raport consum pauşal apă;
- Raport consum apă necontorizată;
- Evidenţă facturi reparaţii;
- Raport nomenclator locatari pe o scară, pe un an, cu punerea în evidenţă a numărului de 
locatari existenţi pe fiecare lună;
- Raport – Fond de penalizări (încasări penalizări, plăţi din fondul de încasări)

VI. SUPORT / SERVICE IT

    Firma LINK MARK SOFT SRL asigură suport tehnic IT (software / hardware / consultanţă) 
pentru implementarea şi exploatarea sistemului software orientat client ADMINAL. 
Utilizatorul poate opta la un contract de achiziţie licenţă software cu o garanţie de 6 luni 
sau la un contract de service IT (software / hardware / consultanţă) negociat în funcţie de 
complexitatea implementării şi exploatării licenţei (“singleuser” sau 
“multiuser”/networking).



VI.a. Suport hardware:

Livrăm, la cerere, calculatoare (desktop, notebook), periferice 
(imprimante/multifuncţionale laser A4/A3) şi licenţe software (Windows 7/8.1/10; Office) 
pentru o cât mai bună funcţionare a programului ADMINAL.
În cazul asociaţiilor cu un număr mare de locatari, la care se impune folosirea mai multor 
calculatoare (contabilitate, caserie, administrator) asigurăm configurarea şi administrarea 
reţelei de calculatoare.
Furnizăm, opţional, consumabile pentru imprimante sau multifuncţionale laser (cartuşe 
toner, reumpleri/”refill” cartuşe) 

VI.b. Suport software:

Asigurăm manual de utilizare, asistenţă online (update module software conform 
modificărilor legislative care pot apărea sau la solicitarea utilizatorului: module software 
suplimentare, reproiectari ale modulelor software existente, şcolarizare/consultanţă 
personal operator) 
Asigurăm imunizarea sistemelor (licenţe antiviruşi/antimalware) pentru securizarea bazelor 
de date, backup-uri periodice pentru salvări ale bazelor de date pe suporţi externi (HDD 
portabile, memory-stick USB).

Opţional programul poate fi parolat (pe fiecare workstation, în cazul exploatării versiunii 
multiuser, în reţea ).

Pentru informaţii suplimentare, puteţi lua legătura cu noi prin email :
office.linkmarksoft@gmail.com
După semnarea unui contract şi o perioadă de analiză şi adaptare a modulelor software la 
specificul enduser-ului, instalarea şi implementarea se poate face online.

VII. GRILE DE OPERARE, RAPOARTE

Fiind un sistem software “orientat client”, uşor de exploatat şi intuitiv, asigurăm adaptări la 
specificul asociaţiei de proprietari care comandă această aplicaţie, cât şi interfeţe soft cu 
programe mai vechi, aflate deja în exploatare la client.
Programul poate fi reproiectat în funcţie de cerinţele utilizatorilor.

În cele ce urmează prezentăm o configurare de program pentru o asociaţie de proprietari 
mare (peste 1000 de locatari). 
Am ales un exemplu (versiune program) cu grad de complexitate ridicat.



Fig.1 Grila de introducere constante program şi de calcul Liste de Plată, Anexele la listele de plată şi 
Centralizatoarele de facturi de utilităţi/servicii  

Fig.1a Listă de Plată pentru o scară  



Fig.1b1 Anexa la Listă de Plată pentru o scară (1) 

Fig.1b2 Anexa la Listă de Plată pentru o scară (2) 



Fig.1c1 Centralizator Facturi utilităţi/servicii pentru o scară (1) 

Fig.1c2 Centralizator Facturi utilităţi/servicii pentru o scară (2) 



Fig.2 Grila cu linkuri către grilele de introdus date din facturile de utilităţi sau servicii

Fig.2.1 Grila de vizualizare date – Cheltuieli generale, Restanţe, Penalizări



Fig.2.2 Grila de actualizare date – Citiri apometre ; Calcul automat valori consum “pauşale” şi 
“necontorizate” ; Validări lipsă citiri

Fig.2.2a Raport lipsă citiri



Fig.2.3 Grilă de introducere date – Facturi apă rece, caldă, canal, apa-meteo, apa din punctul termic

Fig.2.3a Raport Consum apă – Citiri



Fig.2.3 Grilă de introducere date – Facturi de Gaze şi Energie electrică

Fig.2.3a Raport – Facturi de Gaze şi Energie electrică



Fig.2.4 Grilă de introducere date – Facturi servicii de citire Repartitoare încălzire 
(în cazul prezentat aici sunt 2 firme furnizoare de astfel de servicii)

Fig.2.5 Grilă de introducere date – Cheltuieli de Reparaţii, Cheltuieli judecătoreşti, Penalizări, Cheltuieli 
diverse, Fond rulment 



Fig.2.6 Grilă de introducere date – Restanţe de plată la întreţinere/reparaţii/fond rulment ; Penalizări la 
restanţele de plată

Fig.2.7 Grilă de introducere date – Restanţe de plată la întreţinere/reparaţii/fond rulment ; Penalizări la 
restanţele de plată



Fig.2.7a Raport Corecţii consumuri apă (în funcţie de pierderile tehnologice evidenţiate în urma calculului 
cu datele din citiri apometre şi valorile din facturile furnizorului de utilităţi)

Fig.2.7b Raport evoluţie consumuri apă pentru un apartament 



Fig.2.7c Raport nomenclator locatari (cu punerea în evidenţă, pe un an, al numărului de locatari pe fiecare 
dintre apartamentele unei scări de bloc) 

Fig.2.8 Grilă de introducere date – Subvenţii la încălzire 



Fig.2.9 Grilă de calcul / rapoarte pentru Fişele de apartament, Penalizări ; Preluare automată date din 
Registrul de bancă, în cazul locatarilor care achită întreţinerea prin viramente bancare ; Registru Fond 

penalizări  

Fig.2.9a Raport Fişă de apartament  



Fig.2.9b Raport Fond de penalizări  

Fig.2.10 Grilă care permite : arhivarea lunară a datelor, interogarea arhivei de date (liste de plată, anexe, 
centralizatoare) ; Export fişiere de date pentru a fi exploatate în Excel (pentru altfel de rapoarte decât cele 

generate automat de program)  



Fig.2.11 Grilă pentru : Emitere chitanţă ; Registrul de casă ; Introducere date din extrasele bancare (conturi 
curente, depozite bancare) ; Registre de bancă ; Registrul Jurnal 

Fig.2.11a Chitanţă emisă (2 exemplare într-un format A4)



 

Fig.2.11b Registrul de casă

Fig.2.11c Registru de bancă



Fig.2.11d Registru jurnal


