
ORDIN

pentru aprobarea metodologiei de  calcul a drepturilor salariale care se acordă
personalului  didactic încadrat pe funcţiile din anexele 1 şi 2 la O.U.G. nr. 68/2004 în

completarea Ordinului ministrului nr. 4209/08.07.2004 privind „Normele metodologice
de aplicare a unor prevederi din Statutul personalului didactic referitoare la  calculul

salariilor pentru personalul didactic din învăţământ”

În conformitate cu prevederile art. 1 din O.U.G. nr. 68/2004 privind unele măsuri în
domeniul învăţământului;

În temeiul Hotărârii Guvernului nr. 410/2004 privind organizarea şi funcţionarea
Ministerului Educaţiei şi Cercetării.

MINISTRUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII emite prezentul ordin:

Art. l. Se aprobă metodologia de calcul a drepturilor salariale, prezentată în Anexă, precum şi
Macheta de calcul a salariului pentru personalul didactic încadrat pe funcţiile din anexele 1 şi
2 la O.U.G. nr.68/2004, care fac parte integrantă din prezentul ordin.
Art.  2. Prevederile prezentului ordin intră în vigoare cu data aplicării O.U.G. nr. 68/2004.
Art.  3. Direcţiile Generale din Ministerul Educaţiei şi Cercetării, inspectoratele şcolare
judeţene şi al municipiului Bucureşti, instituţiile de învăţământ superior de stat, unităţile de
învăţământ de stat şi alte unităţi subordonate vor duce la îndeplinire prevederile prezentului
ordin.
Art.  4. Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României Partea I.
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Anexa  la OMEdC  nr. 4848 bis/01.10.2004

Metodologia de  calcul a drepturilor salariale care se acordă personalului  didactic
cuprins în anexele 1 şi 2 la O.U.G. nr. 68/2004

Art. 1. (1) Prezenta metodologie se aplică personalului didactic prevăzut în anexele 1 şi 2 la
O.U.G. nr.68 /2004.

Art. 2. Salariul personalului didactic din anexele 1 şi 2 la O.U.G. nr. 68/2004 este compus
din salariul de bază al funcţiei didactice conform grilei de salarizare, care include sporul de
stabilitate numai la tranşele de vechime de peste 10 ani din O.U.G. nr.68/2004 şi sporul de
suprasolicitare neuropsihică existent la toate tranşele de vechime, la care se adaugă sporurile
şi alte drepturi salariale rezultate din lege.

Art. 3. Metodologia de calcul pentru salarizarea personalului didactic încadrat pe funcţiile
din anexele 1 şi 2 la O.U.G. nr. 68/2004, rezultată în baza  prevederilor art.1 din aceeaşi
ordonanţă şi a prevederilor  Legii nr. 128/1997 - Statutul personalului didactic cu
modificările şi completările ulterioare, este următoarea:

A. Salariul de bază  este format din:
a) Salariul funcţiei didactice conform grilei se va stabili prin înmulţirea

coeficientului 1 cu coeficienţii de multiplicare obţinuţi după cum urmează:
- pentru personalul didactic de predare încadrat la tranşele de vechime de până

la 10 ani, coeficienţii de multiplicare din anexele 1 şi 2 la O.U.G. nr.68/2004
conţin numai sporul pentru suprasolicitare neuropsihică şi rămân neschimbaţi. În
cazul în care există situaţii când acest personal didactic are vechime neîntreruptă
în învăţământ de peste 10 ani, va primi şi sporul de stabilitate, calculat în baza
coeficienţilor din ordonanţă înmulţiţi cu 1,15 fără a se rotunji după cele trei
zecimale rezultate;

- pentru personalul didactic de predare încadrat la tranşele de vechime de peste
10 ani, care îndeplineşte condiţia de vechime neîntreruptă în învăţământ de
peste 10 ani, conform legii, coeficienţii de multiplicare prevăzuţi în anexele 1 şi
2 la O.U.G. nr. 68/2004, vor rămâne nemodificaţi;

- pentru personalul didactic de predare încadrat la tranşele de vechime de peste
10 ani, care nu îndeplineşte condiţia de vechime în învăţământ de peste 10 ani
neîntrerupţi, conform legii, coeficienţii de multiplicare prevăzuţi la tranşele de
peste 10 ani, din anexele 1 şi 2 la O.U.G. nr.68/2004, se vor împărţi la 1,15 fără
a se rotunji după cele 3 zecimale rezultate.

b) Indemnizaţia de conducere care se calculează ca  procent la salariul funcţiei
didactice din grilă stabilit conform situaţiilor prezentate la litera a);

c) Salariul de merit/ gradaţia de merit care se calculează astfel:
- pentru personalul de execuţie ca  procent la salariul funcţiei didactice din grilă

stabilit conform situaţiilor prezentate la litera a);



- pentru personalul de conducere, îndrumare şi control ca procent la salariul
funcţiei didactice din grilă stabilit conform situaţiilor prezentate la litera a),
cumulat cu indemnizaţia de conducere.

 B. Baza de calcul pentru sporul de  vechime  este formată din:

a) Salariul de bază  calculat conform lit. A;
b) Indemnizaţia pentru activitatea de diriginte, învăţător, institutor şi educatoare,

prevăzută de art. 51(4) din Statutul personalului didactic, calculată la salariul de
bază stabilit conform lit. A;

c) Indemnizaţia pentru personalul didactic din învăţământul special prevăzută de art.
49(3) din Statutul personalului didactic se calculează ca procent la salariul funcţiei
didactice din grilă stabilit conform situaţiilor prezentate la   litera A. a).

C. Sporul de vechime în muncă se calculează ca procent la  baza de calcul stabilită la
litera B.

Sporul de vechime în muncă se acordă şi personalului didactic pensionat pentru limită
de vârstă, corespunzător vechimii în muncă dobândită în întreaga activitate, numai dacă
acesta este angajat în baza unui nou contract individual de muncă. În cazul în care acesta
prestează activitate didactică la plata cu ora, în baza deciziilor încheiate în conformitate cu
Legea nr. 128/1997, nu beneficiază de sporul de vechime în muncă prevăzut de art. 45(2) din
O.U.G. nr. 123/2003.

D. Indemnizaţia pentru desfăşurarea activităţii didactice în mediul rural sau
în localităţi izolate şi sporul pentru practică pedagogică se va calcula potrivit
prevederilor art. 49 (2) şi art. 51 (5) din Legea nr.128/1997, cu modificările şi completările
ulterioare, ca procent la salariul funcţiei didactice din grilă stabilit conform situaţiilor
prezentate la litera A. a).

E. Toate celelalte sporuri care nu fac parte din baza de calcul pentru sporul de vechime,
respectiv sporul pentru titlu ştiinţific, sporurile pentru condiţii deosebite de muncă, etc., se
calculează conform Machetei de calcul a salariului personalului didactic din anexele 1 şi 2 la
O.U.G. nr. 68/ 2004, care face parte integrantă din prezentul ordin al ministrului.

Art. 4. În Machetă este redată metodologia de calcul a salariilor personalului didactic cuprins
în anexele 1 şi 2 la O.U.G. nr. 68/ 2004 din unităţile, instituţiile de învăţământ şi alte unităţi
din structura Ministerului Educaţiei şi Cercetării.

Art. 5. În cadrul instituţiilor de învăţământ superior, modul de calcul al salariilor personalului
didactic încadrat pe funcţiile din anexa 1 la O.U.G. nr. 68/2004, prezentat în Machetă, se
completează cu reglementările legale specifice, în cadrul autonomiei universitare şi în
limitele legii.

 Art. 6. Activităţile efectuate prin cumul şi plată cu ora de personalul didactic cuprins în
anexele 1 şi 2 la O.U.G. nr. 68/2004 şi de personalul didactic asociat, inclusiv cadrele
didactice pensionate pentru limită de vârstă, care funcţionează pe posturile didactice din
anexele 1 şi 2 la O.U.G. nr. 68/2004, sunt salarizate pentru aceste activităţi, în funcţie de



condiţiile pe care le îndeplinesc pentru încadrarea în una din situaţiile prezentate la art. 3 lit.
A. a) şi cu sporurile şi indemnizaţiile prevăzute de art. 49(2), art. 49(3) şi art. 50(10) în
conformitate cu prevederile art. 51(8) din Legea nr. 128/1997, cu modificările şi
completările ulterioare.

 Art.7. În învăţământul superior salarizarea prin plata cu ora a activităţilor didactice din
posturile de preparator se face pe baza unui tarif orar 1/44 din salariul funcţiei didactice din
grilă stabilit conform situaţiilor prezentate la art. 3 lit. A. a).



A. Salariul de bază

Machetă de calcul a salariului personalului didactic din
anexele 1 şi 2 la O.U.G. nr. 68/2004

=  procentul aferent * Sal. funcţ. didactice conform grilei1)

= până la 15% (ind. cond. + Sal func. did conf grilei1) )/
 20% (ind. conducere + Sal func. did conf grilei1))

B. Bază de calcul pentru sporul de vechime

= 10 % * Salariul de bază

 = 15% * Salariul funcţiei didactice conform grilei1)

Salariul de merit/ Gradaţie de merit
Indemnizaţie dirigenţie, învăţători, educatoare, institutori (art.
51(4) L 128/97)
 

S

Salariul funcţiei didactice conform grilei 1) din anexele 1 şi 2 la
O.U.G. nr.68/2004

Indemnizaţie de conducere
 Spor de vechime în muncă

Spor titlu ştiinţific (art. 50 (10) L 128/97)

Spor practică pedagogică (art. 51 (5) L 128/97)

Indemnizaţie mediu rural sau localităţi izolate            (art. 49 (2) L
128/97, modificată )

por condiţii periculoase şi vătămătoare (art. 8a HG 281/93)

Spor condiţii grele de muncă (art. 8c HG 281/93)

Spor predare simultană (art. 8b HG 281/93)

Indemnizaţie pentru învăţământ special (art. 49(3) L 128/97)

= 5 - 25% * Bază de calcul pentru sporul de vechime

= 15% * Salariul de bază

= 10-25% * Salariul funcţiei didactice conform grilei1)

= 5 - 80% * Salariul funcţiei didactice conform grilei1)

= % * Salariul de bază

= % * Salariul de bază

= 7, 10, 15% Salariul de bază

1) se va stabili în funcţie de condiţiile îndeplinite de fiecare cadru didactic, conform art.1 lit. A. a) din metodologia prezentului
ordin


