
Stimați colaboratori, 

 
 

Am livrat responsabililor din Inspectoratele Școlare Județene / Municipiului Bucureşti kitul arhivat 

al versiunii EduSAL 2.35.1. Instalarea versiunii 2.35.1 se realizează și automat. Vă rugăm să nu 

interveniţi asupra aplicaţiei până la finalizarea actualizării!  

 
 
Modificările aduse la versiunea 2.35.1 constau în: 
 

1. Modificarea formei de Drepturi lunare 

Pe forma de Drepturi lunare au fost implementate următoarele modificări:  

 Listă de valori pentru selectarea procentului aferent câmpului Gradație de merit. 

Lista de valori va conține valorile 0 și 25; 

Notă: Se va completa informația referitoare la Ordinul de Ministru (dată și număr) prin care 

s-au acordat gradațiile de merit înregistrate în statele de personal. 

 Listă de valori pentru selectarea procentului aferent câmpului CFP. Lista de valori va 

conține valorile 0 și 10; 

 Listă de valori pentru selectarea procentului aferent câmpului Complexitatea 

muncii. Lista de valori va conține valorile 0 și 15; 

 Listă de valori pentru selectarea procentului aferent câmpului Învățământ special. 

Lista de valori va conține valorile 0 și 15; 

 Listă de valori pentru selectarea procentului aferent câmpului Spor suprasolicitare 

neuropsihică. Lista de valori va conține valorile 0 și 10; 

 Listă de valori pentru selectarea procentului aferent câmpului Spor de handicap. 

Lista de valori va conține valorile 0 și 15; 

 Listă de valori pentru selectarea procentului aferent câmpului Spor neuropsihic. 

Lista de valori va conține valorile 0, 3, 6, 9, 12, 15, 18; 

 Redenumire etichetă Diferență OUG 114/2018 + L5/2020 în Diferență OUG 

114/2018 + L5/2020 + OUG130/2021; 

 

2. Modificarea raportului Fluturași salariu:  eticheta Diferență OUG 114/2018 + L5/2020 a 

fost redenumită în Diferență OUG 114/2018 + L5/2020 + OUG130/2021. 

3. Pentru personalul încadrat DOAR cu normă de cumul aplicația permite introducerea 

numărului de zile de CO în forma de Pontaj. 

4. Definire tip CM cu cod 16 cu denumirea ”Unele tipuri de arsuri, inclusiv pentru 

perioada de recuperare”.  

Începând cu luna septembrie 2021 se definește tip CM cu cod 16 cu denumirea ”Unele tipuri 

de arsuri, inclusiv pentru perioada de recuperare”. CM cod 16 are comportament similar cu 

CM cod 01, diferența este că se plătește 100% (și nu 75%). 

 

  



 
 
 

De asemenea, vă reamintim că la transmiterea unei probleme de suport tehnic este necesar să se 

precizeze la începutul subiectului e-mail-ului, abrevierea județului din care se face trimiterea, urmată de 

punct și o descriere scurtă relevantă pentru problema semnalată (exemple: SV. Blocare aplicație; BZ. 

Normare; CJ. Eroare la tipărire; B. Sume incorecte; HD. Preluare avizare stat personal; etc.). 

Din iulie 2020, repartizarea județelor pe centrele de suport tehnic și adresele pentru 

corespondența electronică sunt următoarele: 

Nr 
crt 

 Județ Centru de suport/județ arondat Adresa de email la care se va trimite 
sesizarea 

1 

1 BUCUREȘTI Centru suport tehnic  

centruledusal.B@edu.gov.ro 2 Ilfov Inspectorat arondat 

3 Giurgiu Inspectorat arondat 

2 

1 CONSTANȚA Centru suport tehnic 

centruledusal.CT@edu.gov.ro 

2 Galați Inspectorat arondat 

3 Brăila Inspectorat arondat 

4 Tulcea Inspectorat arondat 

5 Buzău Inspectorat arondat 

6 Ialomița Inspectorat arondat 

3 

1 DOLJ Centru suport tehnic 

centruledusal.DJ@edu.gov.ro 

2 Mehedinți Inspectorat arondat 

3 Olt Inspectorat arondat 

4 Teleorman Inspectorat arondat 

5 Gorj Inspectorat arondat 

6 Caraș-Severin Inspectorat arondat 

4 

1 SUCEAVA Centru suport tehnic 

centruledusal.SV@edu.gov.ro 

2 Botoșani Inspectorat arondat 

3 Vaslui Inspectorat arondat 

4 Bacău Inspectorat arondat 

5 Vrancea Inspectorat arondat 

6 Neamț Inspectorat arondat 

7 Iași Inspectorat arondat 

5 

1 ARGEȘ Centru suport tehnic 

centruledusal.AG@edu.gov.ro 

2 Vâlcea Inspectorat arondat 

3 Prahova Inspectorat arondat 

4 Sibiu Inspectorat arondat 

5 Dambovița Inspectorat arondat 

6 Brașov Inspectorat arondat 

7 Călărași Inspectorat arondat 

6 

1 CLUJ Centru suport tehnic 

centruledusal.CJ@edu.gov.ro 

2 Arad Inspectorat arondat 

3 Bihor Inspectorat arondat 

4 Timiș Inspectorat arondat 

5 Hunedoara Inspectorat arondat 

6 Alba Inspectorat arondat 

7 

1 MUREȘ Centru suport tehnic 

centruledusal.MS@edu.gov.ro 

2 Sălaj Inspectorat arondat 

3 Bistrița Năsăud Inspectorat arondat 

4 Maramureș Inspectorat arondat 

5 Satu Mare Inspectorat arondat 

6 Harghita Inspectorat arondat 

7 Covasna Inspectorat arondat 
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Această versiune este pentru întocmirea statelor de personal/plată pentru luna februarie 2022. 

Pentru utilizatorii care au instalate versiunile anterioare v.2.35.1, vă informăm că pentru 

transmiterea statelor de personal/plată pentru luna februarie 2022, este necesară instalarea noii versiuni.  

 

Numai bine, 
Echipa EduSAL 


