Stimați colaboratori,
Am postat pe portalul https://edusal.edu.ro la Utilitare Edusal/Fișiere utile, kitul arhivat al
versiunii EduSAL 2.32.
Instalarea versiunii 2.32 se realizează și automat. Vă rugăm să nu interveniţi asupra aplicaţiei
până la finalizarea actualizării!

Modificările aduse la versiunea 2.32 constau în:
1. Introducerea parametrilor anului 2021 (zile lucrătoare, zile nelucrătoare, salariul minim pe
economie)
Notă:
Salariul mediu pe economie pentru anul 2021 nu a fost reglementat până la această dată.
2. Stabilirea maximului admis pentru numărul de ore în regim de plata cu ora la 3 săptămâni
pentru luna ianuarie 2021, conform graficului activităților didactice.
Notă:
Reamintim modul de calcul al valorii maxim admise pentru înregistrările de pe acest câmp:
Norma didactică săptămânală * Norma PO * valoare numerică comunicată lunar prin „Citește-mă”.
3. În aplicația locală a fost definit tipul de unitate: Centrul de excelență județean/al Muncipiului
București conform HG598/2018 cu grilele aferente funcțiilor de conducere, sursa de finanțare
Buget de stat (MEC), sursa Normă , tip unitate – Unități conexe.
Notă:

După setarea tipului de unitate, se va accesa calea “Stat de personal/Încadrare” şi se va
selecta / reselecta funcţia de conducere

4. Implementarea evidenței numărului de zile de concediu de odihnă pentru încadrările în regim de
cumul conform HG250/1992 cu modificările și completările ulterioare (L31/2020)
Note:
 Pentru încadrările suplimentare în regim de cumul a fost implementat câmpul Dată
angajare necesar pentru calculul numărului de zile de concediu de odihnă aferent.
 Pentru încadrările existente aferente funcțiilor la cumul este obligatorie completarea
câmpului Dată angajare.
 La trimiterea statului de personal la server se face verificarea completarii câmpului Dată
angajare pentru încadrările în regim de cumul.
 Dacă ulterior înregistrării datei de angajare pentru funcția la cumul se constată
necesitatea corecției acestei valori, se va efectua rectificarea, după care se va genera
stat de plată nou (cu a doua opțiune la generare).
5. A fost adăugat în aplicația locală, Managementul Salarizării/Utilitare, raportul: ”Evidență număr
zile CO neefectuat” care centralizează valorile din forma Pontaj/Evidență CO și din care se pot

extrage informațiile referitoare la Zile CO efectuate, Zile CO rămase, Zile CO neefectuat (până la
data generării raportului).
6. În rapoartele din aplicațiile EduSAL, a fost actualizată denumirea contribuțiilor angajat, conform
Legii 227/2015, după cum urmează:
 pentru contribuție angajat sănătate se va afișa CASS 10%
 pentru contribuție angajat pensie se va afișa CAS 25%

7. A fost implementată validarea înregistrărilor pe CNP, ca acestea să fie unice, la trimiterea
statelor de personal la server, în vederea eliminării erorilor de CNP dublat din D112.
Notă:
Dacă există 2 înregistrări cu același CNP, la trimiterea statului de personal la server va apărea
mesajul ”Există înregistrări cu același CNP:.... ” și se afișează CNP-urile, iar statul de personal nu se
transmite la server, impunându-se corecția acestora.

Această versiune este pentru întocmirea statelor de personal/plată pentru luna ianuarie 2021.
După instalarea versiunii v.2.32 și inițializarea lunii ianuarie 2021, statul de personal va fi în starea
”În lucru”.

Pentru utilizatorii care au instalate versiunile anterioare v.2.32, vă informăm că pentru transmiterea
statelor de personal/plată pentru luna ianuarie2021, este necesară instalarea noii versiuni.

Numai bine,
Echipa EduSAL

