Stimați colaboratori,
Am livrat responsabililor din Inspectoratele Școlare Județene / Municipiului Bucureşti kitul
arhivat al versiunii EduSAL 2.30.
Instalarea versiunii 2.30 se realizează automat. Vă rugăm să nu interveniţi asupra
aplicaţiei până la finalizarea actualizării!
În cazul în care există stat de plată generat înainte de instalarea versiunii 2.30, se
generează din nou statul de plată cu opțiunea "să generați un nou stat de plată".
Modificările aduse la versiunea 2.30 constau în:
1. Introducerea sărbătorilor legale pentru anul 2020.
2. Introducerea numărului de zile de vacanță pentru categoria de personal didactic de predare
pentru luna ianuarie 2020.
3. Actualizarea numărului de saptămâni activitate didactică la valoarea 3 pentru luna ianuarie
2020.
4. Introducerea parametrilor de calcul salarii pentru anul 2020: Salariul minim brut pe
economie, Salariul mediu brut pe economie.
Notă.
S-a păstrat valoarea Indemnizației de hrană la nivelul anului 2019: 347 lei.
S-a păstrat valoarea Indemnizației pentru titlul stiintific de doctor la nivelul anului 2019: 950
lei.
5. Eliminarea majorării bazei de calcul pentru contribuțiile sociale la valoarea salariul minim
brut pe economie (Legea 263/2019).
6. Majorarea salariului de încadrare cu diferența prevăzută la art. 45 din Legea 5/2020 Legea
bugetului de stat pentru anul 2020. “În aplicarea prevederilor art. 38 alin. (4) din Legeacadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu
modificările şi completările ulterioare, începând cu luna ianuarie 2020, salariile de bază,
soldele de funcţie/salariile de funcţie, indemnizaţiile de încadrare se majorează cu 1/3 din
diferenţa dintre salariul de bază, solda de funcţie/salariul de funcţie, indemnizaţia de
încadrare prevăzute de lege pentru anul 2022 şi cel/cea din luna decembrie 2019.”
Notă.
Incepând cu ianuarie 2020 au fost inlocuite etichetele "Diferență 1/4 L153" în " Diferență
OUG 114/2018 + L5/2020".
7. Modificarea formulei de calcul pentru contribuția Vărsăminte persoane cu handicap prin
introducerea numărului mediu de salariați în formula de calcul.
Notă.
În calculul numărului mediu de salariați intră tipurile de asigurați: Salariat și Salariat cu
studii superioare și vechime peste 1 an. Pentru aceste categorii de salariați se calculează
numărul mediu de salariați funcție de pontaj și norma de lucru.
În acest sens, vă recomandăm să verificați că sunt corecte Tipurile de contracte (parțiale)
setate în fereastra Detalii persoană.
8. Calcul număr de zile de concediu de odihnă pentru anul 2020 cu preluarea numărului de
zile de concediu de odihnă neefectuate din anul și anii anteriori pentru categoriile de

personal: didactic-auxiliar, nedidactic, personal contractual, funcționari publici, Inspector
școlar general, Inspector școlar general adjunct, Inspector școlar, Directorul Casei Corpului
Didactic.
9. Modificarea modului de calcul pentru numărul de zile de concediu de odihnă pentru
categoria de personal didactic-antrenor.
Această versiune este pentru plata salariilor începând cu luna ianuarie 2020.
Pentru utilizatorii care au instalate versiunile anterioare v.2.30, vă informăm că nu puteţi
trimite către aplicaţia centrală state şi nici primi răspuns până nu instalaţi noua versiune.

Numai bine,
Echipa EduSAL

