
Stimați colaboratori, 
 

Am livrat responsabililor din Inspectoratele Școlare Județene / Municipiului Bucureşti kitul 
arhivat al versiunii EduSAL 2.29.4 

Pentru a nu mai bloca comunicarea cu serverul, veți primi pe canalele de comunicare interne, 
specifice județului dumneavoastră, arhiva EdusalSetup_2_29.4.zip pe care o veți descărca, dezarhiva 
și apoi instala.  

După instalarea versiunii 2.29.4 vă rugăm să nu interveniţi asupra aplicaţiei până la finalizarea 
actualizării!  

 
Modificările aduse la versiunea 2.29.4 constau în: 

1. Activare autoupdate versiune de aplicație 

NOTĂ:  Începând cu următoarea versiune, kiturile se vor instala din nou prin autoupdate atunci când 

veți confirma mesajul primit după lansarea anunțată. 

2. Eliminarea alertei #UU din aplicația locală 

NOTĂ:  alerta #UU (Director/Director adjunct cu degrevare și suma Norme PO > 0,5) rămâne la nivelul aplicației 

centrale și nu permite aprobarea statului de personal respectiv  

3. Corecția Declarației 112 ( pentru cazurile ce solicitau Data_cmi). 

4. Preluarea sporului de dirigenție în statul de plată pentru funcțiile de conducere (cazul 

celor ce au atins nivelul din 2022) 

NOTĂ: Unitățile care au închis statele cu 0 la Indemnizație dirigenție  pentru directorii/directorii 

adjuncți ce beneficiază de acest spor, vor putea acorda sumele aferente prin state 

rectificative. 

5. Introducerea numărului de zile de vacanță la luna decembrie 2019. 

NOTĂ:  Reamintim că este necesară completarea câmpurilor Nr/data act și Responsabil în Pontaj 

pentru personalul didactic ce nu are nr zile CO=nr zile vacanță 

6. Câmpurile Număr si Data P.V. Inspectorat școlar pentru justificarea numarului de zile de 
concediu an anterior sunt editabile până la data de 29.02.2020 (din fereastra "Detalii 
concedii de odihna"). 

 

Până pe 15 decembrie 2019 inclusiv, se vor putea face trimiteri și sub versiunea  2.29.3. 
Începând cu 16 decembrie 2019, utilizatorii care au instalate versiunile anterioare v.2.29.4 nu vor 

putea trimite către aplicaţia centrală state şi nici primi răspuns până nu se instalează noua versiune. 
 

 
 
Numai bine, 
Echipa EduSAL 
 
 


