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Încheierea testării şi verificării modului de calcul al drepturilor de natură salarială 
pentru anul 2011 cu aplicaţia specifică elaborată de minister - EDUSAL 

 

 

La videoconferinţa organizată sâmbătă, 16.04.2011, ora 18.00, Ministrul Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi Sportului, Daniel Petru Funeriu a precizat că aplicaţia EDUSAL a fost 
testată în toată ţara şi, în urma analizei efectuate, a decis ca această să devină obligatorie 
pentru toate şcolile din România. 

 Pentru încheierea testării şi verificării modului de calcul al drepturilor de natură 
salarială pentru anul 2011 cu aplicaţia EDUSAL, toate unităţile de învăţământ din judeţ vor 
trimite prin fax la ISJ Dolj, sub semnătură şi ştampilă, până la data de 18.04.2011, ora 13.00, 
„Raportul testării şi verificării aplicaţiei EDUSAL” din care să reiasă că toate datele introduse 
online în „Situaţia comparativă a venitului brut conform legislaţiei în vigoare, respectiv 
proiectului de lege” (meniul aplicaţiei „Situaţie comparativă venit brut”) sunt corecte iar rubrica 
„Observaţii” completată corespunzător cu explicaţii ale diferenţelor apărute. 

 Totodată, raportul va conţine un tabel explicativ, pe categorii de diferenţe, în care vor fi 
trecute descrierea şi provenienţa diferenţelor constatate: 

Categoria de diferenţe Descriere detaliată De unde provine 
diferenţa 

De exemplu, în multe cazuri apar diferenţe minore din cauza rotunjirilor. În acest caz se va putea completa un rând din tabel astfel: 
 
Categoria de diferenţe: Rotunjiri 
Descriere detaliată: În grila propusă prin proiectul de lege, diminuarea de 25% şi respectiv creşterea de 15% sunt aplicate de la bun început 
în grilă, şi nu aplicate asupra venitului brut conform legislaţiei în vigoare. Având în vedere că Legea denominării impune rotunjirea la 1 leu a 
fiecărei sume care apare în calculul salariului brut, acumularea acestor rotunjiri poate duce la diferenţe minore între calculul conform 
legislaţiei în vigoare şi conform proiectului de lege. 
De unde provine diferenţa: Inevitabile în urma schimbării formulei de calcul şi aplicării Legii denominării. 

Unităţile de învăţământ care nu au introdus date în situaţia comparativă a venitului brut, 
până la aceiaşi oră, vor aduce la ISJ Dolj „Raport explicativ”. 

 

 

Responsabil EDUSAL, 

Ing. Dorel POPA 


