Stimați colaboratori,

Am livrat responsabililor din Inspectoratele Școlare Județene / Municipiului Bucureşti kitul arhivat al
versiunii EduSAL 2.30.2.
Instalarea versiunii 2.30.2 se realizează și automat. Vă rugăm să nu interveniţi asupra aplicaţiei până la
finalizarea actualizării!
Modificările aduse la versiunea 2.30.2 constau în:
1. Actualizarea nomenclatorului pentru tipurile de asigurați în declaratia 112.
2. Completarea automată a tipurilor de asigurați în declaratia 112 în funcție de pontaj:
a. 17 - PF care au rap. de munca suspendat (incap. temp. de munca si indemniz. din FAAMBP)
b. 23 - PF care au rap. de munca suspendat (incap. temp. de munca si indemniz. suportata din
FNUASS)
3. Preluarea concediile medicale coduri 07 – Carantina și 10 – Reducerea programului de lucru cu ¼ în
totalul concediilor medicale din D 112.
4. Preluare valori în forma tipărită a Anexei 1.1 din D112
5. Actualizarea/adăugarea unor conturi plătitoare pentru Trezorerie (ex: 10.01.17 – Indemnizație de hrană
pentru Administrația centrală/ Internate si cantine pentru elevi, pentru sursa de finanțare 65.10.02 Venituri proprii la unități finanțate de la CL/CJ)
Notă:

Pentru preluarea noilor conturi este necesară ștergerea liniei TREZ – Trezorerie din Nomenclator
bănci și readaugarea sa.

6. Eliminarea câmpului "Motiv scutire conform OG4/2017"din fereastra "Date persoană" începând cu luna
ianuarie 2020.
7. Deblocarea câmpului "Număr de zile CO ani anteriori" din fereastra "Detalii concedii de odihnă" pentru
categoriile de personal: Inspector școlar general, Inspector școlar general adjunct, Inspector școlar,
Directorul Casei Corpului Didactic.
8. Crearea funcționalității de Actualizare a numărului de zile de concediu de odihnă prin adăugarea
butonului Actualizează în fereastra Detalii concedii de odihnă.
Note:
-

Funcționalitatea s-a creat pentru categoriile de personal didactic-auxiliar, nedidactic, nedidactic
ISJ, personal contractual, funcționari publici, Inspector școlar general, Inspector școlar general
adjunct, Inspector școlar, Directorul Casei Corpului Didactic.

-

Se utilizează această opțiune în cazul în care au fost efectuate zile de concediu de odihnă în avans
din drepturile anului 2020, în anul 2019.

-

Actualizarea numărului de zile de concediu de odihnă se face prin acționarea butonului
"Actualizează" din fereastra "Detalii concedii de odihnă".

-

De câte ori se modifică numărul de zile CO acordat printr-un stat rectificativ din 2019, pentru a se
prelua valoarea în evidența anuală a numărului de zile CO aferente lui 2020, este necesară
utilizarea acestui buton Actualizează în luna de lucru curentă.

9. Corectarea liniei "Salariu de bază" in raportul "Fluturași" pentru salariații încadrați pe L153 cu coeficient.
10. Eliminarea erorii de la generarea declaratiei D205.
11. Corectarea numărului de zile lucrate afișate în statul de plata din aplicația centrală atunci când salariații
au în pontaj învoiri.

Pentru utilizatorii care au instalate versiunile anterioare vs 2.30.2, vă informăm că nu puteţi trimite către
aplicaţia centrală state şi nici primi răspuns până nu instalaţi noua versiune.

Numai bine,
Echipa EduSAL

