
Stimați colaboratori, 

 

Am livrat responsabililor din Inspectoratele Școlare Județene / Municipiului Bucureşti kitul 

arhivat al versiunii EduSAL 2.32.3. Instalarea versiunii 2.32.3 se realizează și automat. Vă 

rugăm să nu interveniţi asupra aplicaţiei până la finalizarea actualizării!  

 

Modificările aduse la versiunea 2.32.3 constau în: 

1. Pentru personalul aflat în una din situațiile enumerate mai jos, se suplimentează cu 6 zile 

lucrătoare valoarea de pe câmpul Număr de zile CO conform contract, prin aplicarea 

prevederilor art 29 alin (10) din CCMUNSAIP nr 651/MMPS/28.04.2021:  

a) persoane care au bifă pe câmpul Persoană cu handicap mediu din forma Detalii 

persoană; 

b) persoană care are Este scutit de impozit = ”Da” și Tip scutire impozit = ”1” pe forma de 

Încadrare; 

Pentru aceste persoane, se actualizează automat și valorile de pe câmpurile Din care 

până la această dată și Total zile CO rămase în anul curent conform suplimentării. 

2. A fost implementat câmpul ”Motiv plecare” care se activează DOAR dacă se 

completează câmpul ”Dată plecare” în forma Detalii persoană și permite completarea motivului 

de plecare al salariatului. 

Notă. În toate statele de plată inițiale și rectificative ce se vor genera începând cu 

această versiune, se va completa acest câmp. 

3. Deblocarea liniei ”Concediu de odihnă neefectuat” în statele de plată inițiale și 

rectificative  pentru situații care nu țin de aspectele menționate în Recomandările Curții de 

Conturi a României  (deces, aprobări ale M.E.) și au deja proces-verbal de auditare pe aceste 

sume, aprobat de către Consiliul de Administrație al ISJ/ISMB. 

 

Note:  - se va selecta la Motiv plecare, linia Deces și se urmează fluxul cunoscut pentru 

înregistrare sume în Alte drepturi/CO neefectuat; 

-  preluarea în aplicația locală a CNP-urilor care au aprobarea M.E. pentru plata 

Concediului de odihnă neefectuat, având deja proces-verbal de auditare pe aceste sume 

aprobat de către Consiliul de Administrație al ISJ/ISMB, se realizează la deschiderea 

aplicației. 

 

Această versiune este pentru întocmirea statelor de personal/plată pentru luna mai 2021.  

 

Pentru utilizatorii care au instalate versiunile anterioare v.2.32.3, vă informăm că pentru 

transmiterea statelor de personal/plată pentru luna mai 2021, este necesară instalarea noii 

versiuni.  

 

Numai bine, 

Echipa EduSAL 


