
Stimați colaboratori, 
 

Am livrat responsabililor din Inspectoratele Școlare Județene / Municipiului Bucureşti kitul arhivat 
al versiunii EduSAL 2.30.6 

 
Instalarea versiunii 2.30.6 se realizează și automat. Vă rugăm să nu interveniţi asupra aplicaţiei 

până la finalizarea actualizării!  
 
 
 
Modificările aduse la versiunea 2.30.6 constau în: 
 

1. Implementarea Ordinului tripartit 1942/979/819 publicat în Monitorul Oficial 426/21.05.2020 

pentru aprobarea noului model al D112 în vederea generării xml-ului de validare prin softul J al 

ANAF și a fișierului necesar importului în softul A de validare al ANAF 

2. Reorganizarea secțiunilor afișate în Anexa 1.2 pe angajat din D112 sub forma unor tab-uri 

pentru fiecare secțiune în parte. 

 

Notă: 

Prin modificările prevăzute în OM 1942/979/819/2020, atunci când unitatea are în plată sume 

conform L19/2020, acestea se declară: 

- pe secțiunea B unde se va genera câte o linie B1 pentru fiecare tip de plată (pentru tip asigurat = 

1. Salariat și pentru tip asigurat = 31. Salariat care beneficiază de indemnizația prevăzută în 

L19/2020) 

- pe secțiunea E3, care se va multiplica în atâtea secțiuni E3 câte linii B1 au fost generate anterior. 

Aceste modificări sunt implementate în EduSAL, multiplicările făcându-se automat. 

Pentru reglarea eventualelor erori în urma verificării declarației cu unul din softurile de validare 

ale ANAF  adresați-vă acestora pentru suport sau  consultați Anexa validări de la adresa 

https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/Declaratii_R/112.html  

Notă: În softul A de validare a D112 NU mai este necesară bifarea secțiunii B, preluarea datelor 

se face automat începând cu această versiune. 

 

 

 

 

https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/Declaratii_R/112.html


Flux reglare plăți și depunere D112 pentru unitățile care au avut plăți pe L19/2020 

- se generează stat de plată rectificativ 

- se recalculează taxele pentru a se implementa noua dispoziție conform căreia suma plătită 

în baza L19/2020 intră în baza de calcul a contribuției asiguratorii de muncă (CAM) 

- după  aprobarea statului, acesta se închide și se generează OPul diferență pentru contribuția 

angajatorului (CAM) și se dă în plată  

- Se generează declarația D112, se setează pe câmpul Este rectificativă = NU (dacă se depune 

ca declarație inițială), se generează xml apoi se depune declarația validată. 

 

Flux reglare plăți și depunere D112 pentru unitățile care au avut în plată concedii medicale 

cod 07 – carantină 

- Dacă plata CM cod 07 s-a făcut din Fd salarii (așa cum a fost specificat la lansarea versiunii 

2.30.5) este suficient ca în D112/ Anexa 1.2/Modifică angajat/secțiunea D să se selecteze pe 

linia Cod boala infectocontagioasa  valoarea 37 după care se poate genera direct xml-ul 

pentru softul de validare și depune D112 (vezi indicatiile din fig) 

 



- Dacă după instalarea versiunii 2.30.5 nu s-a revenit pe angajatul cu CM cod 07 pentru 

reglare fond plătitor se întocmește stat de plată rectificativ 

- se apasă ReCalcul zile CM dacă nr zile CM/suma indemnizației nu figurează pe câmpurile de 

Fd salarii (aveți mai jos o formă de CM cod 07 cu evidentierea câmpurilor de 

verificat/corectat): 

 

 

- se completeaza câmpul Cod contagioasă  cu valoarea din listă - 37COVID-19 

- se salvează modificările și se generează D112 unde se setează NU la Este rectificativă (dacă 

se depune ca declarație inițială) și apoi se poate genera xml-ul pentru softul de validare și 

depune D112. 

 

 

Această versiune este dedicată generării și depunerii D112 conform cu OM 1942/979/819/2020 
Pentru utilizatorii care au instalate versiunile anterioare v.2.30.6, vă informăm că nu puteţi trimite 

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

 
 
Numai bine, 
Echipa EduSAL 
 
 


