
Stimați colaboratori, 

 

Am livrat responsabililor din Inspectoratele Școlare Județene / Municipiului Bucureşti kitul 

arhivat al versiunii EduSAL 2.24.3. 

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

specifice județului dumneavoastră, arhiva EdusalSetup_2_24.3.zip pe care o veți descărca, 

dezarhiva și apoi instala.  

După instalarea versiunii 2.24.3 vă rugăm să nu interveniţi asupra aplicaţiei până la finalizarea 
actualizării!  

 

Modificările aduse la versiunea 2.24.3 constau în: 

 Actualizare Stat de plată diferențe și Recapitulație taxe cu evidențierea contribuției de 

șomaj aferentă sumei de HJ 

 Actualizare Stat plata rectificativ pe niveluri de învățământ și Centralizator pe niveluri de 

învățământ cu sumele de HJ  

 Preluare în OP-uri a sumei aferente contribuției de șomaj datorată de angajat și 

angajator 

 A fost implementată în secțiunea Alte drepturi posibilitatea de introduce sumele 

rezultate din aplicarea  HJ-urilor ce recalculează drepturi din perioada 1 ian - 31 dec 

2018 , denumită Hotărâri judecătorești >= 2018 care se comportă ca drepturile salariale 

curente (șomaj = 0, sănătate = 10%, pensie 25%, impozit 10% , CAM angajator = 2,25%) 

Observație: A fost redenumită fosta linia Hotărâri judecătorești,   Hotărâri judecătorești 2017 

pe care se vor introduce sumele rezultate din aplicarea HJ-urilor ce recalculează drepturi 

din perioada anterioară datei de 31 dec 2017. 

Hotărârile judecătorești deja introduse sunt asociate la Hotărâri judecătorești 2017. 

 NOTE:  

1. Dacă rectificativul a fost generat cu versiunea 2.24.2, pentru a se implementa 

modificările este necesară recalcularea rectificativului (prin apăsarea butonului Recalcul 

rectificativ). 

2. De asemenea, după recalculul rectificativului, pentru salariații cu încadrare pe coeficient 

este necesară o etapă suplimentară și anume să tastați 0 peste 0 la zile CO pentru a se 

actualiza drepturile. 

Va urma o versiune dedicată depunerii D112 martie cu validare în softul J.  

Pentru utilizatorii care au instalate versiunile anterioare v.2.24.3, vă informăm că nu puteţi 
trimite către aplicaţia centrală state şi nici primi răspuns până nu instalaţi noua versiune 
(v.2.24.3). 



Numai bine, 
Echipa EduSAL 


