
Stimați colaboratori, 

 

Am livrat responsabililor din Inspectoratele Școlare Județene / Municipiului Bucureşti kitul 

arhivat al versiunii EduSAL 2.17.2. 

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

specifice județului dumneavoastră, arhiva EdusalSetup_2_17_2.zip pe care o veți descărca, 

dezarhiva și apoi instala.  

După instalarea versiunii 2.17.2, vă rugăm să nu interveniţi asupra aplicaţiei până la finalizarea 
actualizării! După instalarea noii versiuni statele de personal şi plată la luna octombrie 2018 
se vor invalida. 

Vă rugăm ca după instalarea versiunii 2.17.2 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 2.17.2 constau în: 

1. Actualizarea plafonului maxim admis la plata cu ora în luna octombrie 2018 

2. Implementarea Sporului de handicap conform H.G. nr.751/2018 

3. Implementarea bifei “Stat diferenţe” pe rapoartele “Sume legea 85”, “Dobândă”, 

“Indemnizaţie de examen” a cărui activare va duce la afişarea diferentelor pe statele 

de plată rectificative 

4. Actualizarea algoritmului de calcul al pensiei începând cu luna octombrie 2018 

conform OUG nr. 8/2018 

NOTA! Cei care au operat deja concediile medicale înainte de instalarea versiunii 2.17.2 la luna 
octombrie 2018, le vor şterge  şi le vor reopera. 

5. Actualizarea salariilor grilă pentru anul 2022 pentru funcţia de Asistent medical 

principal cu studii Superioare, gradaţiile 2,3,4 şi 5. 

6. Blocarea încadrării pe coeficient salarizare Legea 153 pentru personalul didactic de 

predare şi didactic-auxiliar conform OUG nr. 91/2017 



7. Validarea promovării pe tranşele de vechime de pe Legea 153, respectiv blocarea 

promovării pe tranşele de vechime de pe OUG 20 şi Legea 250 atât pe luna 

septembrie, cât şi pe octombrie dacă tranşa de vechime pe legea 153 nu s-a 

modificat. 

8. Rezolvarea problemei de afişare a drepturilor totale pentru personalul încadrat pe 

coeficient 

9. Actualizare denumire unitate “Gradiniţe cu program prelungit/săptămânal între 150 

- 200 de preşcolari” conform HG nr. 598/2018 

 
Pentru utilizatorii care au instalate versiunile anterioare v.2.17.2, vă informăm că nu puteţi 
trimite către aplicaţia centrală state şi nici primi răspuns până nu instalaţi noua versiune 
(v.2.17.2). 

Numai bine, 
Echipa EduSAL 

 


