


 

 

Dacă s-ar fi aplicat încă din aprilie,  

L63 nu ar fi diminuat salariile niciunui cadru didactic. Deci lucrăm ca şi cum (ipotetic) 

L63 ar fi fost deja în vigoare.  

Ptr. Luna aprilie calculul cu 20 de zile este correct 

În încercarea de a vă face mai uşoară munca de verificare a datelor trimise de dumneavoastră, 

s-au adăugat următoarele funcţionalităţi: 

 

1. Alerte 

În ecranul principal al conturilor nivel ISJ a apărut coloana "Alertă". Aici pot apărea 

combinaţii de litere A, B, C, D cu următoarele semnificaţii: 

 

#A# - Salariul grilă trimis nu a fost actualizat pentru categoria didactic 

#B# - Salariul grilă trimis este mai mic decât nivelul minim din grilă 

#C# - Salariul grilă trimis nu a fost actualizat pentru categoria auxiliar 

#D# - Pontajul nu a fost completat 

 

Apariţia unui asemenea cod înseamnă că la şcoala respectivă există cel puţin o persoană la 

care se manifestă problema. 

În situaţia comparativă se văd aceleaşi informaţii, dar la nivel de persoană.. 

 

Alertele roşii (#A#, #B#, #C#) reprezintă probleme certe 

 Alerta galbenă (#D#) poate să fie o problemă sau să nu fie, trebuie verificat cu atenţie. 
 

Vă rugăm să ţineţi cont că pot exista şi multe alte probleme pe care nu le putem detecta 

automat 

2. Legături rapide 
 

În situaţia comparativă, CNPurile persoanelor sunt acum link-uri care duc direct la poziţia 

corespunzătoare persoanei respective din statul de plată. 

 

* * * 

        Una dintre cauzele cele mai des întâlnite pentru diferenţele mici negative este neactualizarea 

salariilor grilă în sistemul EduSAL. 

 Salariile se actualizează de către utilizator din interfaţă. 

 Neactualizarea salariilor grilă se poate sesiza în statul de plată, verificându-se 

salariul afişat pe statul de plată aprobat cu cel din legea 63/2011 pentru personalul 

didactic. 

 

 

 

 

 

 



INSTRUCTIUNI  EDUSAL  APRILIE /  

TERMEN  FINALIZARE LUCRARE EDUSAL – 14.06.2011 ORA 17 

1. Se deschide statul de personal 

Intram pe fiecare salariat si verificam datele introduse, iar la rubrica INCADRARE 

obligatoriu selectam inca o data transa de vechime  care se vede apasand butonul  

VECHIME IN INVATAMANT.  

Daca nu selectam inca o data transa de vechime nu se actualizeaza salariul conform 

legii nr.63/2011.  

Verificam rubrica drepturi salariale si daca este totul corect apasam butonul 

SALVARE care se afla in partea de jos a paginii ( stanga). Se va afisa un mesaj 

“DATELE AU FOST SALVATE CU SUCCES” apasam OK , apoi butonul inchide 

si trecem la fiecare salariat si repetam pasii. 

Salariul afisat este mai mare decat cel existent la cadrele didactice calificate (poate 

sa  fie egal cu cel al lunii aprilie sau mai mare cu cativa lei). 

Statul corectat se trimite din nou la aprobare si dupa ce se aproba, se trece la statul 

de plata si se verifica fiecare salariat.  

Se salveaza dupa fiecare verificare sau corectare a datelor. 

  

 

Ex de pe forum:  În şcoala ,salariul pentru profesor definitiv, studii superioare, vechime 

peste 40 de ani ar trebui sa fie 1501,respectiv pentru profesor definitiv, studii superioare, 

vechime intre 2 si 6 ani -988 lei (în poza ataşată se poate observa ca salariile sunt 1499 

respectiv 986).  

 

Există în toate judeţele şcoli care nu au introdus în EDUSAL pontajele pe aprilie, adică au 

lăsat pe toată lumea cu zero zile lucrate. În aceste condiţii statele se văd în situaţia 

comparativă dar pe coloana "Rest de plată conform proiectului de lege" este zero. 

Situaţia se regăseşte şi individual la unele persoane, la şcoli care pentru ceilalţi au introdus 

pontajul.  

* * 

 

În primul rând vreau să vă informez că a fost ales un judeţ aleator pentru exemplificare, 

aceeaşi situaţie regăsindu-se în foarte multe judeţe. 

 

Nu s-a putut face suprascrierea automată a salariilor de încadrare ale angajaţilor din 

următoarele motive: 

- la categoria didactic-auxiliar salariul de încadrare se stabileşte între un nivel minim şi 

maxim, la această categorie modificându-se prin lege doar nivelul minim respectiv maxim 

(nu putem şti la ce valoarea se reîncadrează personalul); 

- pentru personalul didactic încadrat la tranşele de vechime în învăţământ de peste 10 

ani, care nu îndeplineşte condiţia de vechime efectivă neîntreruptă învăţământ de peste 10 

ani, salariile de încadrare au fost stabilite de către utilizator; 

- nu toate funcţiile s-au majorat cu 2 lei 

Salariul de încadrare este de fapt o valoare introdusă manual. 

 De asemenea sunt sporuri care nu se pot calcula automat, de exemplu: 



- majorare salarială; 

- spor de noapte; 

- practică pedagogică; 

- titlu doctor. 

La anumite înregistrări actualizarea s-ar fi putut face automat, dar la altele nu. Dacă ar fi 

făcut programul actializarea doar la acele înregistrări la care se putea face automat, ar fi 

creat confuzie. 

Mai gândiţi-vă şi că, la trecerea de la 1.5 la 1.6, oricum marea majoritate a înregistrărilor 

au trebuit deschise şi actualizate (dacă n-ar fi decât pentru plata cu ora).  

Decizia a fost ca programul să nu intervină automat asupra salariului, ci să fie 

responsabilitatea utilizatorului să introducă valoarea de încadrare pe care şcoala şi-o 

asumă.  

  

Pontajul este O, pentru ca persoana respectiva este doar la plata cu ora. 

În judeţul SATU MARE au fost identificate următoarele cauze pentru diferenţele pe 

minus: 

- nu s-au înregistrat certificatele medicale, respectiv istoricul pentru calcul concedii 

medicale 

- nu s-a înregistrat plata cu ora: 

- nu s-au înregistrat persoanele în întreţinere: 

- nu s-au înregistrat orele la plata cu ora pentru învăţători cu vechime > 25 ani 

- nu s-a actualizat salariul grilă 

 
NOTĂ EDUSAL 

 

 Unitătile de învătământ al căror STAT DE PERSONAL a fost aprobat, să genereze 

staul de PLATA si să trimită spre aprobare. 

 La cei care este respins , în mare parte cauzele sunt: 

- Dacă persoana este în Conc .Medical si există un suplinitor, care are deja norma, 

pentru a nu fi afectate normele pentru persoana respectivă, adică în CM completati 

norma de baza cu zero. 

- LA DIRECTORI SE PUNE LA NORMA DE BAZA  (CE NORMA PRESTEAZA 

EFECTIV) SI LA NORMA DE CALCUL 1 ATUNCI  IES NORMELE UNITATE. 

-  

Stimaţi colaboratori, 

La trecerea la luna aprilie salariile grilă nu se actualizează automat, dvs 

trebuie să intraţi şi să modificaţi cu valoarea nouă, adică mărită cu 2 lei. 
S-a adăugat două facilităţi pentru ca dvs să puteţi vedea mai uşor unde sunt problemele la 

situaţia comparativă. 

1. În raportul "Situaţie comparativă - rest de plată" a apărut o posibilitate nouă de filtrare, 

tot pentru a depista diferenţele incorecte.  

Pentru aceasta setaţi filtrul ca în imaginea de mai jos: 

 



 

2. În raportul "Situaţia introducerii datelor pentru comparaţie (state de plată)" 

În acest raport a apărut coloana "Nr. poziţii în state aprobate în intervalul corect", ca 

număr şi ca procent. În această coloană sunt numărate, pentru fiecare şcoală, persoanele 

care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii: 

- sunt prezente într-un stat de plată aprobat 

- au situaţia CLV completată 

- diferenţa dintre valoarea nouă (EDUSAL) şi valoarea veche (CLV) este în intervalul 

[0...5]. 

Scopul final al acţiunii de comparaţie pe aprilie este ca procentul în această coloană să 

fie 100%.  

De pe forum 

Sunt scoali care are erori de tip A, dar a inchis luna aprilie si nu mai poate modifica. 

Luna aprilie se poate redeschide de către şcoală în EDUSAL dacă nu au deschis luna 

mai (ceea ce nu aveau motive să facă). 
 

Stimaţi colaboratori, 

 

Pe Portalul edusal.edu.ro este disponibilă o aplicaţie de actualizare pentru EduSAL 1.6 

în secţiunea Informaţii şi fişiere utile -> EduSAL Updater. 

Aceasta aduce următoarele modificări în versiunea 1.6 deja instalată : 

 

1) corectează pontajul lunii aprilie de la 21 la 20zile dar necesită generarea unui NOU stat de plată pe 

luna aprilie (acolo unde este cazul; nu se foloseşte opţiunea de regenerare ci a 2a opţiune, cea de 

generare a unui stat nou) 

2) calcularea indemnizaţiei de conducere pe realizat aplicat la salariul tarifar normat 

 

Pentru instalare se parcurg următorii paşi : 

0) se inchide aplicaţia locală EduSAL 

1) se descarcă kit-ul de pe Portalul EduSAL din locaţia menţionată mai sus 

2) se dezarhivează (EduSALUpdater.zip) 

3) se rulează fişierul EduSALUpdater.exe 

4) selectaţi folderul unde este instalată aplicaţia EduSAL (folosiţi butonul Caută) - în general este 

C:\Edusal (implicit se propune C:\EduSAL) 

5) apasaţi butonul Actualizează aplicaţia 

 

ATENŢIE : faceţi o copie de siguranţă a folderului Edusal ÎNAINTE de rularea aplicaţiei de actualizare.  

 

Înainte de a genera un nou stat de plată, este necesar să se verifice în aplicaţie că numărul de zile 

lucrătoare ale lunii aprilie este 20. 

Dacă nu este 20, se modifică acţionând butonul de Actualizează online din meniul Setări - Normă 

lucrătoare pe luni.  



 

Ex de pe forum: 

-Avem în şcoală 2 titulari care au postul rezervat şi 3 persoane care au doar plata cu ora, ce 

trebuie completat la pontaj ? 

-La cei cu plata cu ora, completaţi numărul de ore efectuate. 

-Titularii au postul rezervat, unul din ei fiind inspector şcolar iar celalalt primar, fiind 

pontaţi la ISJ respectiv primărie, pe posturile lor fiind încadraţi suplinitori calificaţi în anul 

în curs. 

-Pentru titulari atunci nu veţi avea pontaj. 

 

Am un cadru didactic care este incadrat astfel: 

 

1. institutor II ,grad didactic 1, 25-30 ani - 0.5 norma 

2. profesor SSD, grad didactic 1, 25-30 ani - 0.5 norma 

 

Cum ii stabilesc dirigentia ,respectiv sporul de vechime corect deoarece programul 

Edusal nu stabileste procent la salariul de incadrare pentru jumatati de norma?  

 

Conform legii 63: 

 

. (1) Personalul didactic, care îndeplineşte activitatea de diriginte, învăţătorii, educatoarele 

şi institutorii, beneficiază de o indemnizaţie de 10% aplicată asupra salariului de bază 

(A+B+C+D), care devine baza de calcul pentru celelalte sporuri şi drepturi salariale. 

(2) Pentru activitatea de diriginte efectuată de personalul didactic încadrat cu minimum 

jumătate de normă, indemnizaţia aferentă se va calcula la nivelul prevăzut pentru normă 

întreagă. 

Deci, dvs ii stabiliti procentul acolo unde este diriginte iar aplicatia va calcula conform 

legii 63 adica la salariul grila si va intra in baza de calcul a sporului de vechime cu aceasta 

valoare.  

 

In legatura cu situatia comparativa si coloana de alert, avem un cadru didactic, 

pensionat medical, cum programul nu ne-a permis sa-l inchidem cu data din 11 

martie cat s-a pensionat, l-am inchis cu data de 1 aprilie, deci in pontaj are 0 lei. 

Problema este ca apare in Situatia comparativa cu alert si nu stim ce sa-i mai 

facem. In rest totul este Ok. 

Deasemenea am observat ca fractia de norma, care in statul de personal este cu 4 

zecimale, in statul de plata o rotunjeste la 2 zecimale si calculul nu mai este 

exact.  

Daca dvs stiti situatia, ceea ce este foarte adevarat, doar completati in campul de 

observatii, nu veti avea probleme. 

 

am un cadru didactic angajat pe perioada determinata 

mai lucreaza 2 zile si ii inceteaza contractul de munca prin revenirea titularului 

la post 

ii platesc cele 2 zile si mai trebuie sa ii platesc si CO aferent perioadei lucrate 

cum fac ca nu il mai pot trece cu nr de zile in CO si nu i se calculeaza suma?  



Dacă numărul de zile de CO plus zilele lucrate depăşeste norma lucrătoare a lunii aprilie, 

puteţi trece suma pentru concediu de odihnă neefectuat pe câmpul de diferenţe din statul 

de plată, adăugând un comentariu despre sumă respectivă.  
 

-  

-Un angajat lucreaza in doua scoli si sporul de zona izolata e diferit .Cum procedez? 

Utilizati forma de incadrari multiple.  

-Pe incadrarea principala treceti norma pe care o efectueaza la o scoala cu sporul de 

zona aferent, pe incadrarea multipla treceti cat efectueaza la cealalta (celelalte scoli), 

cu sporul de zona si norma(normele) corespunzatoare. 

-Pe statul de personal apare angajatul de 2 ori  

ce facem? 

Da, pe statul de personal apare de 2 ori pentru fundamentarea drepturilor lunare 

dar pe statul de plată apare o singură dată. 

 

-Un suplinitor necalificat debutant cu o norma de 22%, daca nu bifam functia de 

baza nu mai calculeaza la salarium minim de 670 

daca bifam functia de baza calculeaza deducerea el are in mai multe scoli norma 

ce facem? 

 Deduceri apar doar pe statul de plată, acolo nu trebuie să apară de 2 ori salariatul. 

Pe statul de personal salariatul poate să apară de câte ori este necesar pentru 

constituirea drepturilor. 

Dacă trebuie să se plafoneze drepturile la salariul minim pe economie, atunci se 

setează salariatul ca fiind cu funcţia de bază. Acolo unde vreţi să nu se calculeze 

deducerea selectaţi opţiunea Este scutit de impozit şi nu i se va calcula nici deducere 

nici impozit. 

Unde doriţi să se calculeze deducere şi impozitul, utilizaţi câmpul Venituri din salarii 

pentru a înregistra pe statul de plată valoarea integrală a venitului la care se aplică 

deducerea. 

Puteţi consulta şi documentaţia sistemului pentru alte detalii. 

 

in legatura cu situatia comparativa si coloana alert- imi apare D la o persoana care se 

afla in concediu pentru cresterea copilului si la postul vacant: ce pontaj sa pun? daca 

persoana nu a lucrat sau nici macar nu exista cineva angajat? 

in statul de functii trebuie trecute , altfel nu ies normele.  

Alertele sunt pentru cei care întradevăr au probleme, în situaţia dvs nu sunt probleme. 

-  

-Am o problema...am cautat si la raspunsuri, dar nu am gasit(poate nu am cautat 

atent). 

De ex. am un profesor titular cu norma intreaga pe catedra de matematica, gradul I.  

Acest profesor are 2 ore de muzica la po. 

Cum sa introduc in EDUSAL PO la acest profesor pentru ca la po trebuie platit ca 

suplinitor necalificat, dar daca ii pun PO la pozitia la care el are norma de baza, PO 

se calculeaza la profesor calificat matematica, grad I. Cum fac?  

La incadrarea de baza a persoanei respective, in forma persoana se adauga o alta 

incadrare, unde se intorduc doar orele la PCO pe necalificat in cazul dvs. Pentru mai 



multe detalii, pe portalul edusal aveti in fisiere si informatii utile, flux de lucru edusal 

1.6 (de fapt incadrarea pe PCO). 

-  

Putem modifica orice in statul de plata. La mine problema e statul de personal  

eroarea este de tip A  

Redeschide luna, modifică statul de personal, îl trimite la aprobare, i-l aprobaţi dacă e 

corect, generează stat de plată, îl trimite spre aprobare, i-l aprobaţi dacă e corect.  

 
 

Am facut calculul pe edusal 1.6 cu 20 zile lucratoare.  

In instructiuni zice-ti: 

1) corectează pontajul lunii aprilie de la 20 la 21 zile dar necesită generarea unui 

NOU stat de plată pe luna aprilie (acolo unde este cazul; nu se foloseşte opţiunea de 

regenerare ci a 2a opţiune, cea de generare a unui stat nou). 

Ce sa inteleg?  

Calculul cu 20 de zile este corect şi nu trebuie să mai faceţi nimic. Observaţia dvs e bună, 

am actualizat instrucţiunea de lucru, mulţumim.  

  

Ce se mai poate intampla 

 

modific salariul conform grilei, dar nu pot salva  

imi da un mesaj de genul : 

 "Continuarea acestei operatiuni va conduce la invalidarea statului de personal 

curent si trecerea la versiunea 3. Continuati? da / nu" 

imi este teama sa dau da ca sa nu fac vreo boacana 

ce fac in acest caz 

la modificarea salariului se va crea o noua versiune a statului de personal pentru care 

veti avea nevoie de aprobare, veti trimite statul pe server din nou spre aprobare 

  

 

Avem o scoala care si-a inchis statul de personal pe luna aprilie. Are de facut corectii.  

Luna aprilie poate fi redeschisă dacă nu s-a iniţializat luna mai. 

Altfel se poate crea un stat de plată rectificativ pe luna aprilie ceea ce înseamnă că puteţi 

modifica orice de pe statul de plată mai puţin salariul grilă, depinde de ce au de modificat.  
 

  

O alta scoala a initializat data iunie 2011. Mai am inca 2-3,. zvonul initializarii circula repede 

printre secretare.   stat.sdf user si parola in arhiva atasata. 
Regăsiţi ataşat fişierul stat.sdf corectat. Se va copia in directorul unde este instalat EduSAL, după ce 

s-a realizat o salvare a fişierului stat.sdf existent. 

 

 

  
Daca ne apar normele cu 0 si statul de personal l-am aprobat cum poate sa revina 

persoana respectiva pt a modifica normele si sa treaca la statul de plata.  

Editează statul de personal, îl trimite din nou, îl aprobaţi din nou.  


