
Stimați colaboratori, 

 
 

Am livrat responsabililor din Inspectoratele Școlare Județene / Municipiului Bucureşti kitul 

arhivat al versiunii EduSAL 2.33.1. Instalarea versiunii 2.33.1 se realizează și automat. Vă rugăm să 

nu interveniţi asupra aplicaţiei până la finalizarea actualizării!  

 

 
Modificările aduse la versiunea 2.33.1 constau în: 
 

1. Următoarele tipuri de unități de învățământ, au posibilitatea salarizării în luna iulie 2021 a 

orelor efectuate în regim de plata cu ora: 

 Colegii, licee, școli postliceale și profesionale - peste 1250 elevi/elevi și preșcolari 

 Colegii, licee, Școli postliceale și profesionale - 800-1250 elevi/elevi și preșcolari 

 Colegii, licee, şcoli gimnaziale, cu internat/cantină - peste 1250 elevi/elevi şi preşcolari 

 Colegii, licee, Școli gimnaziale, cu internat/cantina - 800-1250 elevi/elevi și preșcolari 

 Licee, centre școlare, școli profesionale, școli - din învățământul special cu cel puțin 32 

de clase elevi/elevi și preșcolari cu internat/cantina 

 Colegii, licee, scoli postliceale si profesionale - sub 300 elevi/elevi si prescolari, conform 

art.19 alin.(2) din Legea Nr.1/2011, cu structuri arondate 

 Colegii, licee, scoli postliceale si profesionale - sub 300 elevi/elevi si prescolari, conform 

art.19 alin.(2) din Legea Nr.1/2011, fara structuri arondate 

 Colegii, licee, școli postliceale și profesionale - 300 – 499 elevi/elevi și preșcolari 

 Colegii, licee, școli postliceale și profesionale - 500 - 599 elevi/elevi și preșcolari 

 Colegii, licee, Şcoli postliceale si profesionale 600 - 799 elevi/elevi si prescolari 

 Colegii, licee, şcoli postliceale şi profesionale cu internat/cantină - 300 - 499 elevi/elevi 

şi prescolari 

 Colegii, licee, Școli postliceale și profesionale cu internat/cantina - 500 - 799 elevi/elevi 

și preșcolari 

 Licee, centre scolare, scoli profesionale, învatamânt special - cu până la 16 clase fără 

internat/cantină 

- Licee, centre scolare, scoli profesionale, învatamânt special - cu cel puţin 16 clase cu 

internat/cantina 

 Licee, centre scolare, scoli profesionale, învatamânt special - cu cel puţin 16 clase fără 

internat/cantină 

- Licee, centre şcolare, şcoli profesionale, învăţământ special - cu cel puţin 24 de clase 

fără internat/ cantina 

 Licee, centre scolare, şcoli profesionale, învăţământ special - cu cel puţin 24 de clase cu 

internat/cantina 

 

Notă: Valorile introduse pe câmpul Nr ore plata cu ora/Nr ore plata cu ora minorități vor avea 
valoare maxim admisă, după regula: 3 (săptămâni)*Norma plata cu ora/Norma plata cu ora 
minorități * Norma didactică săptămânală.  
 

2. Pentru predarea în sistem penitenciar, Sporul pentru sistemul penitenciar se acordă cu 

respectarea condiției Spor învățământ special = 0. Codurile unităților de învățământ care acordă 

acest spor sunt introduse în aplicația centrală de către utilizatorii M.E..  



3. Pentru cadrele didactice care au grad didactic I, pentru încadrările lor principale, apare zona 

”Echivalare grad didactic I” cu opțiunile DA/NU. Atunci când se alege ”DA”, se vor activa câmpuri noi 

„Nr ordin acordare grad I” și ” Dată ordin acordare grad I”.  

4. Generarea de fluturași pentru detalierea drepturilor salariale aferente încadrărilor în regim 

de Plata cu ora. Raportul poate fi rulat din aplicația locală din Managementul salarizării / Utilitare / 

Fluturași salarii, opțiunea Generează fluturași anexă (încadrare PO) 

5. Începând cu această versiune, în câmpul Număr PV inspectorat școlar din forma de acordare 

CO neefectuat se vor introduce doar caractere numerice. 

6. Corecții față de versiunea anterioară: 

 Corecție formulă dirigenție pentru cadre didactice încadrate cu normă < 1 

 Corecție formulă dirigenție pentru cadre didactice reîncadrate 

 Corecție zile CO neefectuate în anii anteriori 

 

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

După instalarea versiunii, statul de personal va fi trecut în starea ”În lucru”. 

 

Pentru utilizatorii care au instalate versiunile anterioare v.2.33.1, vă informăm că pentru 

transmiterea statelor de personal/plată pentru luna iulie 2021, este necesară instalarea noii versiuni.  

 
Numai bine, 
Echipa EduSAL 


