Stimați colaboratori,
La solicitarea Ministerului Educației Naționale de a lansa la această dată și cu avizul acestora, am
livrat arhiva EdusalSetup_2_23.zip pe care o veți descărca, dezarhiva și apoi instala.
După instalarea versiunii 2.23 vă rugăm să nu interveniţi asupra aplicaţiei până la finalizarea
actualizării!
Modificările aduse la versiunea 2.23 constau în:


Implementare acordare spor de suprasolicitare neuropsihică pentru personalul didactic de
predare din CJRAE/CMBRAE;
 Pentru marcarea profesorilor documentariști din unitățile de învățământ preuniversitar, a fost
implementată bifa ”Documentarist” lângă câmpul Funcție și este activă doar pentru funcția de
”Profesor”;
 Implementare calcul spor de suprasolicitare neuropsihică acordat personalului de conducere
în unitățile de învățământ (director sau director adjunct), degrevat parțial de norma didactică
de predare, la salariul de bază corespunzător funcției didactice de profesor, proporțional cu
numărul de ore de predare la catedră
Notă: Pentru calcularea și acordarea corectă a sporului de suprasolicitare neuropsihică la director/
director adjunct vă recomandăm să:
- verificați valoarea înscrisă pe câmpul Normă degrevare să fie corect înregistrată
- verificați treptele de vechime în învățământ setate pe încadrarea de director/director
adjunct să fie actualizate pe toate legile (L63, OG20/ L250, L153)
- verificați sporul de vechime în muncă să fie corect setat pe încadrarea de
director/director adjunct
- înainte de a salva poziția personalului de conducere în stat personal, verificați să fie
completată valoarea pe Salariu grilă OG20
Notă: Sporul de suprasolicitare neuropsihică nu se acordă personalului din ISJ/ISMB și CCD.
 Blocarea sporului ”Spor învățământ special” pentru toate unitățile conexe, inclusiv
CJRAE/CMBRAE
Observații:
-

După instalarea versiunii 2.23, statele de personal generate și aprobate pentru luna
februarie cu versiunea 2.22 vor fi invalidate DOAR pentru CJRAE/CMBRAE, dacă luna
februarie nu este închisă

-

Pentru unitățile care au închis luna februarie, NU trebuie să deschideți luna, continuați fluxul
cunoscut și finalizați salarizarea la termen, urmând să generați și lucrați state de plată
rectificative la februarie.
La inițializarea lunii februarie (dacă mai este cazul) și martie, statele de personal pentru toate
unitățile de învățământ vor fi inavalidate

-

Pentru a putea trimite către aplicaţia centrală state şi pentru a primi răspuns, trebuie să instalați noua
versiune.

Numai bine,
Echipa EduSAL

