
Instrucțiuni de defalcare a sumelor din ordinele de plată generat e în aplicația EduSAL pe alineate bugetare: 

 

Conform modificărilor aduse prin Ordinului 2006/13.12.2013 emis de Ministerul Finanțelor Publice pentru modificarea structurii 

conturilor IBAN aferente conturilor de cheltuieli și venituri bugetare, precum și a conturilor de disponibilități deschise la unitățile 

trezoreriei statului, plata salariilor aferente lunii decembrie 2013 începând cu luna ianuarie 2014 se va efectua în conturi definite până 

la nivel de alineat (A se vedea instrucțiunile de definire a conturilor IBAN!). 

Conturile IBAN sunt definite pe niveluri de învățământ asimilate celor existente în aplicația Edusal astfel:  

Clasificația bugetară:                                                                                                             EduSAL 

- Invătământ preșcolar                                   -------------------------------              Preșcolar 

- Invătământ primar                                        -------------------------------              Primar 

- Invătământ secundar inferior                  ----------------------------------             Gimnazial 

- Invătământ secundar superior               ----------------------------------              Liceal 

- Invătământ profesional                            --------------------------------               Profesional 

- Invătământ postliceal.                            ---------------------------------                Postliceal 

 

Sumele pot fi vizualizate pe niveluri de învățământ la nivel de salariat în “Stat de plată la nivel pe învățământ”, iar la nivel de 

angajator în Recapitulație taxe la nivel de sursă de finanțare pe niveluri de învățământ, sau cumulat în raportul “Centralizator pe 

niveluri de învățământ”: 
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Figure 2 

 

Aplicația EduSAL generează sumele în ordinele de plată pe Capitol bugetar / Sursă de finanțare. 

Conform ordinului mai sus definit și a noilor reglementări, sumele generate vor trebui să fie defalcate pe niveluri de învățământ, la 

nivel de alineat și nu pe total. 

 



Până la implementarea algoritmului de calcul în aplicație și pentru a nu împiedica plata salariilor pentru luna decembrie în luna 

ianuarie 2014, sumele se vor defalca direct în “Situația centralizatoare privind plata salariilor” prin multiplicarea ordinelor de plată 

generate, pe niveluri de învățământ și pe alineate bugetare. 

 

Se prezintă următorul exemplu: 

1. Situația centralizatoare privind plata salariilor generată generată: 

 

Capitol bugetar / Sursă de finanţare: Buget de stat (MEN) 
     

Nr.crt. 

Numar 
OP 
 / CEC 
de 
numerar 

 Data 
emiterii   Cont plătitor  

 Cod fiscal 
 beneficiar  

 Denumire 
 / Nume 
beneficiar   Cont beneficiar  

 
Sumă   Explicaţie  

1 100 20.01.2014 RO67TREZ2452658974288247 1111 ANAF RO50RNCB6272556191340189 1093 

Contribuţii 
asigurări  
sociale pentru 
luna 12.2013 

2 101 20.01.2014 RO67TREZ2452658974288247 1111 ANAF RO50RNCB6272556191340189 254 
Impozit pentru  
luna 12.2013 

3 102 20.01.2014 RO67TREZ2452658974288247 1111 Sindicat RO50RNCB6272556191340189 10 Sindicat 

4 103 20.01.2014 RO67TREZ2452658974288247 1111 Scoala test RO31BRDE6828646024925889 1832 

Plată salarii 
lichidare 
 card pentru 
luna 12.2013 

 



 

2. Recapitulatie stat salarii 

Sursa de finantare/ Nivel de invatamant: Buget de stat / Prescolar Total 

Salarii de baza - 10.01.01 1624 

Plata cu ora - 10.01.11 846 

Alte drepturi - 10.01.30 33 

Venit brut 2503 

Taxe salariat + angajator 1093 

Impozit 254 

Sindicat 10 

Rest de plată 1832 

 

3. Pentru a putea defalca sumele la nivel de alineat, se va stabili procentul fiecărui element constitutiv din venitul brut, procent 

care se va aplica asupra elementelor de după venitul brut si generate în situația centralizatoare astfel: 

Sursa de finantare/ Nivel de invatamant: Buget de stat / Prescolar Total 
Procent din Venitul 
brut 

Salarii de baza - 10.01.01 1624 64,88% 

Plata cu ora - 10.01.11 846 33,80% 

Alte drepturi - 10.01.30 33 1,32% 

Venit brut 2503 
 Taxe salariat + angajator 1093 
 Impozit 254 
 Sindicat 10 
 Rest de plată 1832  

 

4. După aplicarea procenților asupra sumelor de după venitul brut așa cum au fost determinate mai sus, rezultă următoarea distribuție: 



 

Sursa de finantare/ Nivel de invatamant: Buget de stat / Prescolar Total 
Salarii de baza 
 - 10.01.01 

Plata cu ora 
 - 10.01.11 

Alte drepturi 
 - 10.01.30 

Venit brut 2503 1624 846 33 

Taxe salariat + angajator 1093 709 369 15 

Impozit 254 165 86 3 

Sindicat 10 6 3 1 

Rest de plată 1832 1189 619 24 

 

5. După repartizarea sumelor calculate de mai sus în Sitauția centralizatoare privind plata salariilor, aceasta se va prezenta astfel: 

Capitol bugetar / Sursă de finanţare: Buget de stat 
(MEN) 

     

Nr.crt. 

Numar OP 
 / CEC de 
numerar  Data emiterii   Cont plătitor  

 Cod fiscal 
 beneficiar  

 Denumire 
 / Nume 
beneficiar   Cont beneficiar  

 
Sumă   Explicaţie  

1 100.1 20.01.2014 Noul cont IBAN 1111 ANAF RO50RNCB6272556191340189 709 

Contribuţii 
asigurări  
sociale pentru 
luna 12.2013 

1 100.2 20.01.2014 Noul cont IBAN 1111 ANAF RO50RNCB6272556191340189 369 

Contribuţii 
asigurări  
sociale pentru 
luna 12.2013 

1 100.3 20.01.2014 Noul cont IBAN 1111 ANAF RO50RNCB6272556191340189 15 

Contribuţii 
asigurări  
sociale pentru 
luna 12.2013 



2 101.1 20.01.2014 Noul cont IBAN 1111 ANAF RO50RNCB6272556191340189 165 
Impozit pentru  
luna 12.2013 

2 101.2 20.01.2014 Noul cont IBAN 1111 ANAF RO50RNCB6272556191340189 86 
Impozit pentru  
luna 12.2013 

2 101.3 20.01.2014 Noul cont IBAN 1111 ANAF RO50RNCB6272556191340189 3 
Impozit pentru  
luna 12.2013 

3 102.1 20.01.2014 Noul cont IBAN 1111 Sindicat RO50RNCB6272556191340189 6 Sindicat 

3 102.2 20.01.2014 Noul cont IBAN 1111 Sindicat RO50RNCB6272556191340189 3 Sindicat 

3 102.3 20.01.2014 Noul cont IBAN 1111 Sindicat RO50RNCB6272556191340189 1 Sindicat 

4 103.1 20.01.2014 Noul cont IBAN 1111 Scoala test RO31BRDE6828646024925889 1189 

Plată salarii 
lichidare 
 card pentru 
luna 12.2013 

4 103.2 20.01.2014 Noul cont IBAN 1111 Scoala test RO31BRDE6828646024925889 619 

Plată salarii 
lichidare 
 card pentru 
luna 12.2013 

4 103.3 20.01.2014 Noul cont IBAN 1111 Scoala test RO31BRDE6828646024925889 24 

Plată salarii 
lichidare 
 card pentru 
luna 12.2013 

 

 

NOTA! 

- Totalul sumelor de pe ordinele de plată multiplicate trebuie să fie egală cu valoarea din ordinele de plată inițial pentru a putea 

închide situația centralizatoare și a fi purtătoare de cod de bare. 



- Rotunjirile pe sumele distribuite mai sus se fac matematic, iar diferența în plus sau minus se va distribui pe primul element – 

10.01.01. 

 

 


