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SISTEMUL INFORMATIC EDUSAL – UN REAL AJUTOR ÎN MUNCA
SECRETARULUI DE ȘCOALĂ

Dezvoltarea/adaptarea şi implementarea sistemului informatic EduSAL a avut în
vedere crearea unui soft care să susţină toate activităţile de gestionare a finanţării unităţilor de
învăţământ preuniversitar din prisma salarizării și gestionării personalului, în contextul
descentralizării sistemului educaţional prin transferul de responsabilităţi de la nivelul
Ministerului Educației la nivel local.
S-a urmărit uşurarea muncii personalului care se ocupă de procesul salarial prin
calculul automat a drepturilor salariale cuvenite şi drepturilor salariale realizate aplicând
metodologia de calcul conform legislaţiei în vigoare. Rezultatul aplicării aceluiaşi algoritm de
calcul a condus la uniformizarea procesului de calcul a drepturilor salariale la nivel naţional;
Aplicația permite ca la nivelul fiecărei unități școlare să se poată realiza statul de
personal, local, prin autentificare cu user, parola si id unitate de învățământ.
După completarea datelor lunare de salarii – actualizare personal (angajări / plecări),
actualizare încadrare, sporuri cu caracter permanent (procente) se generează în aplicația
desktop EDUSAL statul de personal.
După finalizarea acestor prelucrări, statele obținute cu date corecte se transmit către
baza de date centralizată EDUSAL.
Transmiterea se face cu autentificarea user, parola, cod unitate școlară prin două
modalități:
-

Online dacă este asigurată o conexiune la internet din locația respectivă.

-

Via internet prin salvarea datelor într-un fișier portabil într-o altă locație

cu conexiune la internet.
Cele mai importante funcționalităţi ale aplicației sunt:
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La nivelul școlii/local:
1.

Generare state: personal, plată (inițiale și rectificative) și avans pentru

toate categoriile de personal pe surse de finanţare şi niveluri de învăţămant conform
legislaţiei în vigoare;
2.

Gestiunea: persoanelor în întreținere; conturilor bancare și a

nomenclatorului de bănci; actelor de identitate și a adreselor salariaților; reținerilor,
altor drepturi; tuturor tipurilor de pontaje, orare și lunare; vechimii în muncă și în
învățământ; contractelor de muncă;
3.

Generarea statelor de funcții;

4.

O serie de rapoarte utile;

5.

Generarea automată a ordinelor de plată / filelor de numerar pentru

plata drepturilor salariale și a contribuțiilor angajator pe surse de finanţare şi niveluri
de învăţământ;
6.

Generarea ordinelor de plată multiple;

7.

Generarea declarațiilor 112 și 205 pentru validare în Softul J şi A;

8.

Generare fişier xml pentru REVISAL;

9.

Generarea fişierelor bancare.

La nivel central:
1.

Avizare state (personal, plată (inițiale și rectificative) și avans) conform

Ordinului OMECTS nr. 4576/2011;
2.

Gestiunea rețelei școlare;

3.

Gestiunea mesajelor de interes;

4.

Gestiunea normelor de personal;

5.

Gestiunea bugetelor planificate pentru plata Hotărârilor judecătorești;

6.

Managementul utilizatorilor și a rolurilor;

7.

Gestiunea alertelor predefinite declanşate la încălcarea regulilor de

validare;
8.

O serie de rapoarte utile, la nivel național, județean și autoritate locală;

9.

Gestiunea centralizată a nomenclatoarelor de parametri utilizaţi în

aplicaţiile locale.
Utilizatori – roluri la nivelul școlii
Responsabilitate: Directorul instituției de învățământ
Operare: Secretar, Contabil
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Aplicatia se constituie astfel într-un instrument util serviciului secretariat și financiarcontabil la nivelul școlii, beneficiind de asistență și suport tehnic permanent ,precum și de
existența unui forum de discuții, folosit de utilizatori pentru a discuta diverse probleme
întâmpinate în folosirea aplicației.

Secretar șef Paraschiva STANCIU,
Liceul Teoretic ”Grigore Moisil” Tulcea
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