
Stimați colaboratori, 

 

Am livrat responsabililor din Inspectoratele Școlare Județene / Municipiului Bucureşti kitul 

arhivat al versiunii EduSAL 2.25.1. 

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

specifice județului dumneavoastră, arhiva EdusalSetup_2_25_1.zip pe care o veți descărca, 

dezarhiva și apoi instala.  

După instalarea versiunii 2.25.1 vă rugăm să nu interveniţi asupra aplicaţiei până la finalizarea 
actualizării!  

 

Modificările aduse la versiunea 2.25.1 constau în: 

 Activarea funcționalității de plată a dobânzilor: 

o Se introduc la Alte drepturi, DOAR pe nivelul și sursa de încadrare principală; 

o Se reține doar impozit în valoare de 10% din valoarea introdusă pentru plata 

dobânzilor; 

o Impozitul din dobânzi se preia doar în D100, nu și în D112; 

o Sumele privind Dobânda nu vor apărea pe rapoartele de evidenţă a 

cheltuielilor salariale 
o Pentru vizualizarea separată a sumelor utilizați raportul „Dobândă” în meniul 

Utilitare din Managementul salarizării  

o Se plătesc de la titlul 59.17 

o Pentru personalul care nu mai este angajat al unităţii dvs şi care urmează să fie 

adăugat în stat de personal în vederea achitării dobânzilor, se realizează aceleași 

setări conform personalului adăugat pentru plata HJ (vezi citește-mă vs 2.24), dar 

pentru luna MAI: 

 Data angajării = Data plecării = 02.05.2019 

 Se pontează 1 zi absentă 

 

 Activarea funcționalității de plată voucher de vacanță: 

o Se introduc la Alte drepturi, pe nivelul și sursa de încadrare principală; 

o Valoarea maximă pentru voucher este 1450; 

o Se reține doar impozit în valoare de 10% din valoarea introdusă pentru voucher; 

o Voucher-ul se introduce DOAR pentru calculul şi reţinerea impozitului și nu va 

crește brutul realizat. De asemenea, voucher-ul nu se evidențiază în statul de 

plată; 

o Impozitul din VOUCHERE se preia în D112 

 

NOTĂ:  Voucherele se vor înregistra doar la luna în care s-au acordat, deci NU se vor introduce 

în rectificative la luni anterioare (OMEN 3956/2019 art 6 al (6)) 

 

 



Observație: De la versiunea următoare nu se vor mai putea trimite state la aprobat pentru 
unitățile care nu au completat nici la această dată codul SIIIR în Detalii generale școală. 

 

Pentru utilizatorii care au instalate versiunile anterioare v.2.25.1, vă informăm că nu puteţi 
trimite către aplicaţia centrală state şi nici primi răspuns până nu instalaţi noua versiune 
(v.2.25.1). 

 

Numai bine, 
Echipa EduSAL 


