
Stimați colaboratori, 

 
 

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

al versiunii EduSAL 2.36. Instalarea versiunii 2.36 NU se realizează și automat. Kitul se regăsește și pe 

portalul EduSAL în secțiunea Utilitare EduSAL / Fișiere utile.  

 
 
Modificările aduse la versiunea 2.36 constau în: 
 

Implementare funcționalitate de acordare a ¼  din diferența dintre salariul de bază prevăzut 

de Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările și completările ulterioare, pentru anul 2022 și cel 

din luna decembrie 2021 pe linia Diferența OUG 114/2018 + L5/2020 + OUG130/2021 

+OUG115/2022. 

Observație: Pentru calcularea și acordarea corectă a drepturilor salariale aferente lunii 

august 2022, vă recomandăm verificați valorile calculate din forma de Drepturi lunare și 

Valori realizate. 

 

 
Vă reamintim că pentru salarizarea lunii august 2022, a fost livrat și kitul aferent versiunii 2.35.5 cu 

modificările: 

 

1. Introducerea a două noi coduri de boală conform Ordinului nr. 1166/217/2022 din 15 aprilie 

2022 pentru modificarea şi completarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonanţei de 

urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de 

sănătate, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de 

Asigurări de Sănătate nr. 15/2018/1.311/2017, începând cu salarizarea lunii aprilie 2022, : 

 17 - îngrijire pacient cu afecţiuni oncologice .... 85%, suportat integral din FNUASS; 

 92 - supravegherea și îngrijirea copilului în vârstă de până la 18 ani, pentru care s-a 

dispus măsura carantinei sau a izolării .... 100%, suportat integral din FNUASS. 

 

Observație: CM cod 17 este scutit de impozit. 

 

2. Actualizare D112 conform ORDIN nr. 1.580/1.098/2.220/2022 pentru aprobarea modelului, 

conținutului, modalității de depunere și de gestionare a "Declarației privind obligațiile de 

plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate 

 

3. Actualizare conform ORDIN nr. 16/2022  a modului de calcul a contribuției de asigurări sociale 

și a contribuției de asigurări sociale de sănătate începând cu luna august 2022 
 

I. Contribuția de asigurări sociale, respectiv contribuția de asigurări de sănătate pentru 

angajații care obțin venituri în baza unui contract de muncă cu normă întreagă sau parțial 

nu poate fi mai mică decât nivelul contribuţiei de asigurări sociale, respectiv contribuției 

de asigurări de sănătate, calculate prin aplicarea cotelor asupra salariului de bază minim 

brut pe ţară în vigoare în luna de plată a dreptului salarial. 

Diferenţele dintre contribuţiile de asigurări sociale și de asigurări sociale de sănătate 

calculate la nivelul venitului brut realizat şi contribuţiile de asigurări sociale și de asigurări 



sociale de sănătate calculate la nivelul salariului minim brut pe țară sunt suportate de 

către angajator. 

 

II. Excepțiile de la plata contribuțiilor la nivelul salariului minim brut pe țară sunt: 

a. sunt elevi sau studenţi, cu vârsta până la 26 de ani, aflaţi într-o formă de 

şcolarizare; 

b. sunt ucenici, potrivit legii, în vârstă de până la 18 ani; 

c. sunt persoane cu dizabilităţi sau alte categorii de persoane cărora prin lege li se 

recunoaşte posibilitatea de a lucra mai puţin de 8 ore pe zi; 

d. au calitatea de pensionari pentru limită de vârstă în sistemul public de pensii, cu 

excepţia pensionarilor pentru limită de vârstă care beneficiază de pensii de 

serviciu în baza unor legi/statute speciale, precum şi a celor care cumulează 

pensia pentru limită de vârstă din sistemul public de pensii cu pensia stabilită în 

unul dintre sistemele de pensii neintegrate sistemului public de pensii; 

e. realizează în cursul aceleiaşi luni venituri din salarii sau asimilate salariilor în baza 

a două sau mai multe contracte individuale de muncă, iar baza lunară de calcul 

cumulată aferentă acestora este cel puţin egală cu salariul de bază minim brut pe 

ţară. 

Aceste excepții se evidențiază în aplicația EduSAL prin setarea câmpului ”Motiv scutire 

OG16/2022” din forma ”Gestiunea personalului / Date persoană” cu valoarea 

corespunzătoare. 
 
 

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 
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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 

 

Această versiune este pentru întocmirea statelor de personal/plată pentru luna august 2022. 

Pentru utilizatorii care au instalate versiunile anterioare v.2.36, vă informăm că pentru 

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

 

 

Numai bine, 
Echipa EduSAL 
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