
Stimați colaboratori, 

Am livrat responsabililor din Inspectoratele Școlare Județene / Municipiului Bucureşti kitul 

arhivat al versiunii EduSAL 2.24.1. 

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

specifice județului dumneavoastră, arhiva EdusalSetup_2_24.1.zip pe care o veți descărca, 

dezarhiva și apoi instala. 

După instalarea versiunii 2.24.1 vă rugăm să nu interveniţi asupra aplicaţiei până la finalizarea 
actualizării!  

Nu se vor invalida statele de personal. 

 

Modificările aduse la versiunea 2.24.1 constau în: 

 Actualizarea rapoarte Stat de plată pe niveluri de învățământ și Centralizator stat de 

plată pe niveluri de învățământ cu sumele HJ 

 Trimiterea cu succes la server a statului de personal cu plafonul la plata cu ora setat la 5 

săptămâni și a statului de plată 

 Remedierea modului de calcul a sporului de diriginție pentru cazurile de încadrări cu 

normă parțială 

Note:   

Utilizatorii care au avut cazuri cu indemnizația de dirigenție incorect calculată pentru 

angajații cu normă parțială, vor intra pe acea încadrare și vor reselecta sporul 

de 10% aferent dirigenției pentru a aduce valorile corecte. 

Pentru a se calcula indemnizația de dirigenție la profesorii cu normă calcul < 0,5 pe nivel, 

dar care ocupă mai mult de jumătate de normă în învățământ, trebuie să aveți 

bifa la Normă întreagă pe linia de Spor diriginte 

 

 Adăugarea Conturilor plătitoare aferente Indemnizației de hrană.  

ATENȚIE: Trebuie ștearsă Trezoreria din Managementul salarizării / Setări / 

Nomenclator bănci și readăugată și apoi generate OP-urile 

 Dacă aveți angajați încadrați pe coeficient la care nu se adună diferența ¼ în total brut 

trebuie să tastați 0 peste 0 la zile CO pentru a se actualiza drepturile 

 

Pentru utilizatorii care au instalate versiunile anterioare v.2.24.1, vă informăm că nu puteţi 
trimite către aplicaţia centrală state şi nici primi răspuns până nu instalaţi noua versiune 
(v.2.24.1). 

Numai bine, 



Echipa EduSAL 


