
Stimați colaboratori, 

 

Am livrat responsabililor din Inspectoratele Școlare Județene / Municipiului Bucureşti kitul 

arhivat al versiunii EduSAL 2.19.1. 

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

specifice județului dumneavoastră, arhiva EdusalSetup_2_19.1.zip pe care o veți descărca, 

dezarhiva și apoi instala.  

După instalarea versiunii 2.19.1, vă rugăm să nu interveniţi asupra aplicaţiei până la finalizarea 
actualizării!  

După instalarea noii versiuni statele de personal şi plată la luna decembrie 2018 se vor 
invalida DOAR dacă tipul de unitate este CCD sau CJRAE / CMBRAE. 

 

Dacă instalarea versiunii 2.19.1 se face pornind de la versiunea 2.18.2 vă rugăm să aveţi în 

vedere următoarele verificări de date: 

- Drepturile personalului de conducere 

- Drepturile personalului didactic-auxiliar ( în special salariul grila OUG 20 să aibă valoarea de la 

noiembrie 2018) 

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

- Si prin sondaj alte câteva încadrări. 

Vă reamintim că în conformitate cu comunicarea MFP indemnizaţia de hrană se va plăti 

începând cu lichidarea lunii ianuarie 2019. 

 

Modificările aduse la versiunea 2.19.1 constau în:  

1. Afişarea sporului de suprasolicitare neuropsihică în zona de Recapitulaţie stat Salarii 

din raportul Stat de plată. 

2. Rezolvarea problemei de includere a sporului de suprasolicitare neuropsihică în 

Total drepturi cuvenite în situaţiile semnalate pe încadrările cu coeficient. 

3. Rezolvarea problemei de calcul a drepturilor pentru personalul didactic-auxiliar de 

conducere pentru situaţiile on care Salariul grilă OUG 20 de la noiembrie 2018 a fost 

mai mare decât Salariul grilă Legea 250 



NOTA! În aceste situaţii pentru recalcularea drepturilor: 

- se va merge în stat de personal la nivelul persoanei semnalate 

- se va reselecta Funcţia de conducere  

- se va acţiona butonul Salvează.  

- se vor reverifica drepturile. 

4. Rezolvarea problemei de eroare la iniţializarea lunii decembrie 2018 

5. Rezolvarea problemei de afişare a detaliilor la deschidere detalii persoane în cazul 

situaţiilor semnalate. 

6. Eliminarea plafonului de 10.000 la Bază calcul plata cu ora  

7. Actualizarea normei lucrătoare de la luna decembrie 2018 în situaţiile semnalate 

8. Blocarea acordării sporului de suprasolicitare neuropsihică personalului didactic din 

unităţile de învăţământ de tip CCD şi CJRAE / CMBRAE 

 

Pentru utilizatorii care au instalate versiunile anterioare v.2.19.1, vă informăm că nu puteţi 
trimite către aplicaţia centrală state şi nici primi răspuns până nu instalaţi noua versiune 
(v.2.19.1). 

Numai bine, 
Echipa EduSAL 

 


