Stimați colaboratori,
Am livrat responsabililor din Inspectoratele Școlare Județene / Municipiului Bucureşti
kitul arhivat al versiunii EduSAL 2.29.3
Pentru a nu mai bloca comunicarea cu serverul, veți primi pe canalele de comunicare
interne, specifice județului dumneavoastră, arhiva EdusalSetup_2_29.3.zip pe care o veți
descărca, dezarhiva și apoi instala.
După instalarea versiunii 2.29.3 vă rugăm să nu interveniţi asupra aplicaţiei până la
finalizarea actualizării!
Modificările aduse la versiunea 2.29.3 constau în:
1. Funcționalități pentru gestionarea numărului de zile de concediu de odihnă:
a. S-a introdus un nou câmp în zona de evidență a Concediilor de odihnă –
număr de zile CO Neefectuate în anii anteriori (18 luni).
b. S-a introdus o nouă linie în fereastra Detalii concedii odihnă (ce se
deschide cu Modifică din zona de evidență CO) în care se va putea
introduce valoarea reportată a Numărului de zile CO (neefectuate) în anii
anteriori (18 luni)
Note:
A) Funcționalitatea este doar pentru categoriile de personal didactic auxiliar, nedidactic,
nedidactic ISJ.
B) Pe această linie se va putea introduce numărul de zile de CO neefectuate din anii anteriori
(până la 18 luni anterioare) rămase după introducerea celor de pe linia Nr de zile CO
neefectuate an anterior.
Exemplu:
La desfacerea contractului de muncă, cadrul didactic auxiliar cu dreptul la 28 de zile
CO/an calendaristic (conform contract) are un număr de 34 zile de zile CO neefectuate.
Dintre aceste s-au completat pe linia Nr zile CO neefectuate an anterior = 28
Se vor înregistra pe Nr zile CO neefectuate din anii anteriori (18 luni) = 6
Valoarea maxim admisă a fi introdusă pe câmpul Nr zile CO neefectuate din anii anteriori
este egală cu numărul de zile conform contract (28 în exemplul de mai sus)
C) Diminuarea numărului de zile de concediu de odihnă afișate pe coloana de zile CO
neefectuate în anul curent se face în ordinea: zile CO din ani anteriori (pentru zile de
concediu de odihnă efectuate in perioada 01.01.2019-30.06.2019), zile CO neefectuate an
anterior, zile CO suplimentare, zile CO la care are dreptul angajatul până la luna de lucru.
2. Blocarea transmiterii la server a statelor de personal pentru salariații care au
funcțiile de conducere director/director adjunct dacă suma normelor de plată cu
ora > 0,5 normă în unitate.
3. Creare alertă #UU pentru verificarea condiției ca suma normelor de plată cu ora să fie
mai mică sau cel mult egală cu 0,5 normă pentru salariații care au funcțiile de conducere
director/director adjunct pe toate unitațile de învătământ.

Notă:
! Alerta este blocantă și nu se vor putea aproba statele de personal ale unităților
în care directorii/directorii adjuncți însumează mai mult de 0,5 normă PO

4. Afișarea Numărului total de salariați și a Numărului de persoane cu handicap din
unitate luat în calculul "Vărsăminte pentru persoane cu handicap" din fereastra
"Recapitulație taxe".
Notă. Reamintim formula de calcul a sumei din câmpul Fond de handicap pentru unitățile cu
mai multe de 50 de salariați:
(Număr total salariați *0,04 – Număr persoane cu handicap) * Salariul minim pe economie

5. Modificare alertă #JJ aplicată personalului didactic de predare pentru funcțiile
ocupate prin cumul cu funcția de personal didactic auxiliar la care suma normelor
pe CNP depășește 1,5 norme în aceeași unitate sau unități diferite, cu excepția
normelor constituite la plata cu ora.
6. Aplicarea versiunii v:5 a ANAF pentru D112 începând cu luna iulie 2019
Utilizatorii care au instalate versiunile anterioare v.2.29.3 nu vor putea trimite către
aplicaţia centrală state şi nici primi răspuns până nu se instalează noua versiune.

Numai bine,
Echipa EduSAL

