
Stimați colaboratori, 

 

Am livrat responsabililor din Inspectoratele Școlare Județene / Municipiului Bucureşti kitul 

arhivat al versiunii EduSAL 2.17.1. 

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

specifice județului dumneavoastră, arhiva EdusalSetup_2_17_1.zip pe care o veți descărca, 

dezarhiva și apoi instala.  

După instalarea versiunii 2.17.1, vă rugăm să nu interveniţi asupra aplicaţiei până la finalizarea 
actualizării! După instalarea noii versiuni statele de personal şi plată la luna septembrie 2018 
se vor invalida DOAR pentru unităţile care au avut salariul grilă pe 2022 incorect setat. 

Vă rugăm ca după instalarea versiunii 2.17.1 să aveţi în vedere în primul rând următoarele 

verificări de date: 

- Drepturile personalului de conducere  

- Drepturile personalului încadrat pe coeficient conform Legii cadru nr. 153/2017 

- Prin sondaj orice alte încadrări de persoane cu diferite categorii de personal 

Modificările aduse la versiunea 2.17 sunt valabile şi la versiunea 2.17.1  

Modificările aduse la versiunea 2.17.1 constau în rezolvarea următoarelor probleme: 

 Corectarea salariilor grilă la nivelul tipurilor de unitate sesizate ca fiind greşite conform 

H.G. nr. 598/02.08.2018 privind aprobarea Normelor metodologice privind stabilirea 

salariilor de bază pentru funcţiile de conducere de director şi director adjunct din 

învăţământul preuniversitar de stat, precum şi pentru stabilirea categoriilor de unităţi 

de învăţământ preuniversitar de stat în care se normează funcţiile de conducere 

didactice-auxiliare de Contabil-şef şi secretar şef, cu nivel de studii S/SSD/M şi nivelul 

salariilor de bază aferente acestora 

 A fost dezactivată setarea automată a normelor didactice pe învăţământul special. 

 Generarea informaţiei de număr şi dată de contract din stat de personal în stat de plată 
de pe încadrările secundare 

 Generarea impozitului pe raportul “Indemnizaţie examen” 

 Generarea datelor pe raportul “Stat de personal “ 



 Permiterea acordării plăţii cu ora la nivelul unităţilor de învătământ de tip CJRAE / 

CMBRAE 

 
Pentru utilizatorii care au instalate versiunile anterioare v.2.17.1, vă informăm că nu puteţi 
trimite către aplicaţia centrală state şi nici primi răspuns până nu instalaţi noua versiune 
(v.2.17.1). 

Numai bine, 
Echipa EduSAL 

 


