
Stimați colaboratori, 

 

Am livrat responsabililor din Inspectoratele Școlare Județene / Municipiului Bucureşti kitul 

arhivat al versiunii EduSAL 2.37. Instalarea versiunii 2.37.3 NU se realizează și automat. Kitul se 

regăsește și pe portalul EduSAL în secțiunea Utilitare EduSAL / Fișiere utile.  
 

Modificările aduse la versiunea 2.37.3 constau în: 

1. Implementarea funcționalității de plată a tranșei I aferentă drepturilor salariale pentru 

beneficiarii  Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 48 / 2022. 

Notă:  

i) Pentru plata primei tranșe din drepturile conform OUG48 este necesară preluarea de la 

server a informațiilor calculate aferente acestei prime tranșe și apoi introducerea 

acestora în secțiunea Alte drepturi. 

ii) La server, drepturile calculate conform OUG48 sunt calculate defalcat astfel: 

 Sume aferente recalculării drepturilor salariale din 2017 

 Sume aferente recalculării drepturilor salariale din 2018-2021 

iii) Preluarea informațiilor de la server (pasul I) 

 Se deschide modulul OUG48 

 Se apasă butonul de ”Preluare sume tranșa I” 

iv) Introducerea drepturilor OUG48 în secțiunea Alte drepturi 

 Se accesează secțiunea Managenentul salarizării / Stat plată 

 Se selectează persoana dorită 

 Se deschide forma de vizualizare a drepturilor salariale 

 Se accesează secțiunea Alte drepturi 

 Se apasă butonul de Adaugă 

 Se selectează în câmpul Alte drepturi una din valorile 

i. OUG48 2017 

ii. OUG48 2018-2021 

 Se apasă butonul Preluare sume. În urma acestei operații în câmpul Suma se 

introduce valoarea aferentă tranșei I calculată pentru drepturile salariale 

conform OUG48. 

 Se apasă butonul Salvează. 

ATENȚIE:  

 După preluarea sumei la o persoană, se poate diminua suma calculată automat dacă este 
cazul, dar nu se poate acorda o sumă mai mare față de cea calculată automat. 

 Dacă pentru persoana respectivă s-au recalculat drepturi salariale conforma OUG48 și pentru 
perioada 2017 și pentru perioada 2018-2021, atunci este necesar să se introducă sume pe 
ambele tipuri de Alte drepturi. 

 Pentru persoanele aduse în statul de personal DOAR pentru plata OUG48, fluxul de lucru de 
operare este asemănător celui aferent sumelor de Hotărâri judecătoreşti . 

 

2. Corecție calcul CM cod 17 

3. Modificare condiție limită privind nr. de zile de CM cod indemnizație 12 TBC 

4. Remedierea salvării valorilor pe Zile CO restante pentru personalul didactic-auxiliar și nedidactic. 

 

Numai bine, 
Echipa EduSAL 


