
Stimați colaboratori, 

 

Am livrat responsabililor din Inspectoratele Școlare Județene / Municipiului Bucureşti kitul 

arhivat al versiunii EduSAL 2.20.1. 

 

Pentru a nu mai bloca comunicarea cu serverul, veți primi pe canalele de comunicare 

interne, specifice județului dumneavoastră, arhiva EdusalSetup_2_20_1.zip pe care o veți 

descărca, dezarhiva și apoi instala.  

 

După instalarea versiunii 2.20.1 vă rugăm să nu interveniţi asupra aplicaţiei până la 

finalizarea actualizării!  

 

Vă reamintim că pe perioada vacanţelor întregul personal didactic, inclusiv 

personalul de conducere, se află în concediu de odihnă fapt pentru care aceste 

informaţii trebuie să existe şi în Pontajele din aplicaţia EduSAL. În acest sens 

regăsiţi adresa ataşată. 

 

Atenţie! Nu trimiteţi spre aprobare statele de plată până la versiunea următoare 

pentru că acestea vor fi invalidate!! 

 

Modificările aduse prin versiunea 2.20 sunt valabile şi la versiunea 2.20.1. 

 

Modificările aduse la versiunea 2.20.1 constau în:  

 

1. Implementarea structurii D205 aferentă anul 2018 pentru declararea sumelor plătite în 

anul 2018 pe bază de convenţii civile: Dobânzi, Sume examene naţionale şi Inspecţii pentru 

grad 

 Funcţionalitatea este disponibilă în meniul Managementul salarizării / Utilitare / D205 

 Sumele ca si in D100 se vor declara pe tipul de Venit din alte surse. 

 Pentru verificarea sumelor preluate în D205 aveţi butonul “Verificare sume” care va 

genera toate sumele de plată pe fiecare salariat în parte din anul 2018 

 

2. Revizuirea formulei de calcul a diferenţei ¼ pentru personalul didactic si didactic-auxiliar 

în cazul persoanelor scutite de impozit. 

NOTA! Pentru a se recalcula diferenţa se vor deschide detaliile persoanelor scutite de 

impozit în Stat de personal şi se va reselecta funcţia deţinută. Se vor reverifica drepturile şi 

apoi Salvează. 

 

3. Revizuirea formulei de calcul a diferenţei ¼ pentru personalul nedidactic ale căror salariul 

grilă OUG 20 este mai mic decât Salariul minim pe economie – 2.080 lei. 

 

Diferenţă ¼ = ¼ * [ Salariul tarifar normat 2022 - maxim( Salariul OUG 17 majorat cu 

2,8% dacă persoana este scutită de impozit; Salariul 31.01.2017] 

 

NOTA! Pentru a se recalcula diferenţa se vor deschide detaliile persoanelor cu Salariul Grilă 

OUG 17 mai mic decât Salariul minim pe economie – 2.080 lei în Stat de personal şi se va 

reselecta funcţia deţinută. Se vor reverifica drepturile şi apoi Salvează. 

 



 

4. Revizuirea formulei de calcul a diferenţei ¼ pentru personalul nedidactic ISJ care în 

detalii stat de personal au bifa la OI POSDRU 

 

Diferenţă ¼= ¼ * ( Salariul tarifar normat 2022 - (Salariul de bază 31.07.2016 - Spor de 

doctor) - Spor legea 490/2004) 

 

NOTA! Pentru a se recalcula diferenţa se vor deschide detaliile persoanelor marcate OI 

POSDRU în Stat de personal şi se va reselecta funcţia deţinută. Se vor verifica drepturile şi 

apoi Salvează. 

 

5. Au fost implementate salariile griă aferente anul 2022 pentru următoarele funcţii: 

 

1. Didactic auxiliar: 

Bibliotecar I A-PL  

Coregraf  

Căpitan - M  

Infirmiera invatamant special  

Mediator şcolar grad IA - S  

Mediator şcolar grad I - S  

Mediator şcolar grad II - S  

Mediator şcolar grad debutant - S  

Ofițer de punte - M  

Ofiţer mecanic - M  

Sef echipaj - M  

 

2. Nedidactic : 

Infirmieră - G  

Magaziner II - G  

Sef mecanic M  

Referent I A -M  

Referent I -M  

Referent II-M  

Bucătăreasă - M  

Bucătăreasă - G 

Tehnician I A -M  

 

 

NOTĂ! Vă rugăm să semnalaţi cazurile în care salariul grilă pe 2022 nu apare setat 

în aplicaţia locală la adresa edusal@portal.edu.ro. 

 

NOTĂ! NU au fost actualizate Rapoartele! 

 

 

 

 



 

În următoarele versiuni vor fi implementate: 

- Sporul de complexitatea muncii acordat personalului nedidactic din Inspectoratele Şcolare 

Judeţene / ISMB; 

- Finalizare actualizare rapoarte. 

- Alte eventuale probleme semnalate 

 

Pentru utilizatorii care au instalate versiunile anterioare v.2.20.1, vă informăm că nu puteţi 

trimite către aplicaţia centrală state şi nici primi răspuns până nu instalaţi noua versiune 

(v.2.20.1). 

 

Numai bine, 

Echipa EduSAL  


