
Stimați colaboratori, 

 

Am livrat responsabililor din Inspectoratele Școlare Județene / Municipiului Bucureşti kitul 

arhivat al versiunii EduSAL 2.38. Kitul se regăsește și pe portalul EduSAL în secțiunea Utilitare 

EduSAL / Fișiere utile.  

Dacă ați generat deja statul de plată, pentru preluarea modificărilor din statul de personal, 

se va genera stat plată nou, utilizând opțiunea Generare stat plată/Generează stat plată nou.  

 

 
Modificările aduse la versiunea 2.38 constau în: 

1. Au fost actualizate nomenclatoarele de zile libere şi zile lucrătoare pe lunile aferente 

anului 2023. 

2. Introducerea parametrilor de calcul salarii pentru anul 2023: Salariul minim brut pe 

economie, Salariul mediu brut pe economie.  

 

3. Implementarea funcționalității de calcul a drepturilor salariale conform OUG 168/2022, 

începând cu ianuarie 2023: 

- majorarea salariilor de bază cu 10% față de nivelul lunii decembrie 2022, cu 

respectarea condiției de a nu se depăși valoarea nominală stabili tă potrivit anexelor 

Legii-cadru nr. 153/2017 – art I alin (1); 

- acordarea salariului minim brut pe țară pentru personalul a l cărui salariu de bază 

majorat cu 10% este sub nivelul acestei valori – art I alin (3); 

- menținerea cuantumului sporurilor și indemnizațiilor la nivelul cuantumului acordat 

în decembrie 2022 – art I alin (5) 

4. 4. Inițializarea Planificării CO în anul 2023 pentru personalul didactic – auxiliar și 

nedidactic. 

Obs: Se vor putea introduce la acest moment valorile lunii ianuarie, în vederea preluării în 

forma de Pontaj, urmând a se completa ulterior cu valorile lunilor februarie -  decembrie 

2023. 

 

Note: 

S-a păstrat valoarea Indemnizației de hrană la nivelul anului 2022: 347 lei (art I alin (7) din 

OUG nr. 168/2022) 

S-a păstrat valoarea Indemnizației pentru titlul științific de doctor la nivelul anului 2022: 

950 lei (art I alin (5) din OUG nr. 168/2022)  

 

 

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 

 

În versiunea următoare ce va fi furnizată după finalizarea plății drepturilor salariale pe curenta 

versiune, se vor implementa modificările Codului fiscal cu aplicare de la 1 ianuarie urmând ca 

reglajele să se facă în state rectificative. 
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Pentru utilizatorii care au instalate versiunile anterioare v.2.38, vă informăm că pentru 

transmiterea statelor de personal/plată pentru luna ianuarie 2023, este necesară instalarea noii 

versiuni.  

 

 

Numai bine, 
Echipa EduSAL 
 

Instalarea versiunii 2.38 NU se realizează și automat.  


