Stimați colaboratori,
Am livrat responsabililor din Inspectoratele Școlare Județene / Municipiului Bucureşti kitul arhivat
al versiunii EduSAL 2.31.7
Instalarea versiunii 2.31.7 se realizează și automat. Vă rugăm să nu interveniţi asupra aplicaţiei
până la finalizarea actualizării!

Modificările aduse la versiunea 2.31.7 constau în:
1. Stabilirea maximului admis pentru numărul de ore în regim de plata cu ora la 3 săptămâni
pentru luna decembrie 2020, conform graficului activităților didactice.
Notă:
Reamintim modul de calcul al valorii maxim admise pentru înregistrările de pe acest câmp:
Norma didactică săptămânală * Norma PO * valoare numerică comunicată lunar prin „Citește-mă”.

2. Actualizarea formei de introducere CM-uri prin adăugarea câmpurilor ”Serie CM anterior” și
”Număr CM anterior” aferente CM-ului continuare anterior.
Astfel:






în cazul în care introduceți un CM continuare și este primul CM ca și continuare a unui
CM inițial, atunci pașii de completare sunt cei cunoscuți deja:
o

selectați ”tip certificat” Continuare

o

selectați ”Perioada de referință inițial” (în urma acestei operații aplicația
completează automat seria și numărul CM-ului inițial selectat).

în cazul în care introduceți un CM continuare și este al doilea CM ca și continuare a
unui CM inițial, atunci pașii de completare sunt:
o

selectați ”tip certificat” Continuare

o

selectați ”Perioada de referință inițial” (în urma acestei operații aplicația
completează automat seria și numărul CM-ului inițial selectat, precum și seria și
numărul CM-ului continuare anterior (primul CM continuare introdus).

în cazul în care introduceți un CM continuare și este al treilea CM ca și continuare a
unui CM inițial, atunci pașii de completare sunt:
o

selectați ”tip certificat” Continuare

o

selectați ”Perioada de referință inițial” (în urma acestei operații aplicația
completează automat seria și numărul CM-ului inițial selectat, precum și seria și
numărul CM-ului continuare anterior (al doilea CM continuare introdus).

NOTĂ: pe câmpurile ”Serie CM anterior” și ”Număr CM anterior” aplicația va completa
automat datele aferente ultimului CM continuare existent pentru CM-ul inițial selectat.

3. Actualizarea denumirii pentru cod diagnostic 24 cu ”SarsCov2”

Această versiune este pentru întocmirea statelor de personal/plată pentru luna decembrie 2020.

După instalarea versiunii 2.31.7, statele de personal sau de plată vor fi invalidate pentru luna
decembrie 2020. Vă rugăm să verificați Nr ore PO introduse în stat personal să corespundă cu Nota de
la punctul 1.
Dacă ați generat stat de plată la luna decembrie 2020 cu versiunea 2.31.6, este necesară
regenerarea statului de plată cu opțiunea a doua, și anume: ”să generați un nou stat de plată”.
Conform solicitării MEC, se va permite transmiterea la server a statelor de personal / statelor de
avans începând cu data de 21.12.2020 și transmiterea statelor de plată pentru luna decembrie 2020
începând cu 01.01.2021

Pentru utilizatorii care au instalate versiunile anterioare v.2.31.6, vă informăm că pentru
transmiterea statelor de personal/plată pentru luna decembrie 2020, este necesară instalarea noii
versiuni.

Numai bine și ”La mulți ani!”
Echipa EduSAL

