Stimați colaboratori,
Am livrat responsabililor din Inspectoratele Școlare Județene / Municipiului Bucureşti kitul arhivat
al versiunii EduSAL 2.31.5
Instalarea versiunii 2.31.5 se realizează și automat. Vă rugăm să nu interveniţi asupra aplicaţiei
până la finalizarea actualizării!

Modificările aduse la versiunea 2.31.5 constau în:
1. Implementarea OUG126/2020 – pentru unitățile de învățământ concediile medicale cod 05 și 07
se suportă integral din fondul de salarii, indiferent de sistemul de finanțare.
2. Actualizare Anexa 10 din D112 conform cu Anexa nr 2 a OMS 1395/06.08.2020 și cu Anexa nr 1
din OMS 1602/22.09.2020
3. Stabilirea maximului admis pentru numărul de ore în regim de plata cu ora la 3 săptămâni
pentru luna septembrie 2020, 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”
4. La introducerea sumelor pentru Hotărâri judecătorești (Hotărâri judecătorești >= 2018 și
Hotărâri judecătorești 2017) completarea câmpurilor din zona Perioada de raportare
”de la: ” și ”până la: ” este obligatorie, prin modificarea impusă de ANAF la validarea D112

Recomandări:
- Actualizați Nr elevi și Tip unitate în Detalii generale școală cu valoarea aferentă anului
școlar 2020-2021
- Dacă se schimbă tipul unității, este necesară actualizarea salariilor funcțiilor de conducere
prin salvarea pozițiilor în Statul de personal și completarea câmpului Salariul grilă OUG20 cu
valoarea din decembrie 2016 a respectivei funcții.
- În cazul posturilor vacante, atunci când acesta va fi ocupat, se va șterge poziția cu butonul
Șterge post vacant și se va înregistra persoana în statul de personal cu Adaugă angajat nou.

Această versiune este pentru întocmirea statelor de personal/plată pentru luna septembrie 2020.

Pentru utilizatorii care au instalate versiunile anterioare v.2.31.5, vă informăm că pentru
transmiterea statelor de personal/plată pentru luna septembrie 2020, este necesară instalarea noii
versiuni.
Numai bine,
Echipa EduSAL

