CABINET MINISTRU

ORDIN
pentru aprobarea normelor metodologice privind salarizarea prin plata cu ora sau prin
cumul a personalului didactic din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat

!!!!! Art. 12 din Anexa nr. 1 Capitolul I lit. B din Legea nr. 153/2017 prevede:
Art. 12 (1) Personalul didactic de predare, de conducere, îndrumare şi control, inclusiv
cadrele didactice metodiste din unităţile de învăţământ preuniversitar, poate fi salarizat şi prin
plata cu ora SAU PRIN CUMUL, potrivit prevederilor Legii nr. 1/2011, cu modificările şi
completările ulterioare. Calculul pentru plata cu ora sau prin cumul se face la norma didactică
prevăzută de Legea nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.
(2) Modalitatea de aplicare a prevederilor alin. (1) se stabileşte prin ordin al ministrului
educaţiei naţionale.

În conformitate cu prevederile art. 12 din Anexa nr. 1 cap. I lit. B din Legea-cadru nr.
153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și
completările ulterioare;
În baza Hotărârii Guvernului nr. 26/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului
Educaţiei Naţionale, cu modificările ulterioare,

MINISTRUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
emite prezentul ordin:

Art. 1 Se aprobă Normele metodologice privind salarizarea prin plata cu ora sau prin
cumul a personalului didactic din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, prevăzute în
Anexa, care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 2 Direcţia Generală Învăţământ Secundar Superior şi Educaţie Permanentă, Direcţia
Generală Educaţie Timpurie, Învăţământ Primar şi Gimnazial, Direcția Generală Economică,
inspectoratele şcolare şi unităţile de învăţământ duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
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ANEXĂ

NORME METODOLOGICE
PRIVIND SALARIZAREA PRIN PLATA CU ORA SAU PRIN CUMUL A PERSONALULUI
DIDACTIC DIN UNITĂŢILE DE ÎNVĂŢĂMÂNT PREUNIVERSITAR DE STAT
Art. 1 Prezentele Norme metodologice reglementează salarizarea prin plata cu ora sau prin
cumul a personalului didactic de predare, de conducere, de îndrumare și control din unităţile de
învăţământ preuniversitar de stat.
Art. 2 Personalul didactic de predare, de conducere, de îndrumare și control, inclusiv cadrele
didactice metodiste din unitățile de învățământ preuniversitar, poate fi salarizat și prin plata cu ora sau
prin cumul, potrivit prevederilor Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările
ulterioare.
Art. 3 (1) Posturile didactice de predare/catedrele/orele vacante/rezervate rămase după
încadrarea cadrelor didactice pot fi ocupate în sistem de plată cu ora sau prin cumul, încheindu-se
contracte individuale de muncă pe durată determinată, separat distinct de cel încheiat pentru funcția de
bază.
(2) Toate contractele individuale de muncă în regim de plata cu ora trebuie înregistrate în
Registrul General de Evidență a Salariaților înainte de prima zi de activitate.
Art. 4 (1) Cadrele didactice încadrate pe post, conform prevederilor art. 262 alin. (3) din Legea
nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare, educatoarele/institutorii/profesorii pentru
învăţământul preşcolar şi învăţătorii/institutorii/profesorii pentru învăţământul primar se pot încadra în
regim de plata cu ora, pe baza de contract individual de muncă separat de cel aferent funcţiei de bază,
precizându-se numărul total de ore pe săptămână efectiv desfăşurate cu clasa/grupa de elevi/preşcolari.
(2) Personalul didactic de predare pensionat şi personalul angajat în alte domenii de activitate
pot desfăşura activităţi didactice salarizate în regim de plata cu ora.
Conform propunerilor din materialul comun: reformulare necesară pentru claritatea
reglementării, având în vedere propunerile anterioare, dar specificul etapelor de mobilitate a
personalului didactic. Totodată s-a instituit diferența între „cumul” și „plata cu ora”, ținând cont de
specificul activităților, de istoricul reglementării, dar și de numărul efectiv de ore prestate.
Art. 4. Personalul didactic de predare și personalul didactic asociat încheie contracte
individuale de muncă pe durată determinată, cu normă întreagă sau cu fracțiune de normă, pe
posturile didactice de predare/catedrele vacante, temporar vacante sau rezervate, conform legii,
fiind salarizați prin cumul sau prin plata cu ora, astfel:
a) personalul didactic de predare şi personalul didactic asociat care efectuează cel puţin 1/2
din norma didactică de predare-învăţare-evaluare şi de instruire practică şi de evaluare curentă a
preşcolarilor şi a elevilor, în aceeaşi unitate de învăţământ sau într-o altă unitate, este salarizat prin
cumul; încadrarea educatorilor, institutorilor, profesorilor pentru învățământ preșcolar,
învățătorilor, institutorilor și profesorilor pentru învățământ primar, în aceeași unitate unde au
funcția de bază sau într-o altă unitate de învățământ, se realizează exclusiv prin cumul;
b) personalul didactic de predare şi didactic asociat care efectuează mai puţin de 1/2 din
norma didactică de predare-învăţare-evaluare şi de instruire practică şi de evaluare curentă a
elevilor, în aceeaşi unitate de învăţământ sau într-o altă unitate, este salarizat prin plata cu ora;
c) personalul didactic de conducere, de îndrumare și control poate fi salarizat prin plata cu
ora, în baza unui contract individual de muncă pe durată determinată cu timp parțial, fără a depăși
5 (cinci) ore/săptămână, cu avizul consiliului de administraţie al inspectoratului şcolar; situațiile
excepționale, peste limita de 5 (cinci) ore/săptămână, se avizează de Ministerul Educaţiei Naţionale,
la propunerea inspectoratelor şcolare;
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d) personalul didactic de predare pensionat poate fi încadrat cu contract individual de muncă
pe perioadă determinată, fiind salarizat exclusiv în regim de plata cu ora.
Art. 5 (1) Încadrarea personalului didactic de predare pe posturi didactice/catedre, în regim de
plata cu ora sau prin cumul se realizează cel mult pe durata desfășurării cursurilor cu elevii/preșcolarii
sau până la revenirea titularului la post/catedră în timpul anului şcolar.
(2) Cadrele didactice de predare angajate cu contract individual de muncă pe perioadă
determinată pot fi încadrate, de regulă, pe posturi didactice/catedre rămase neocupate în regim de plata
cu ora, de regulă, până la o normă didactică de predare-învățare-evaluare peste norma didactică de
predare-învățare-evaluare de bază, stabilită potrivit prevederilor art. 262 alin. (3) din Legea nr. 1/2011
cu modificările şi completările ulterioare.
Art. 6 (1) Personalul didactic prevăzut la art. 263 alin. (10) din Legea nr. 1/2011 cu modificările
şi completările ulterioare, care beneficiază de degrevare parţială a normei didactice de predare-învățareevaluare, poate fi încadrat în regim de plata cu ora, fără a depăși 5 (cinci) ore/săptămână de predare în
specialitate peste limita maximă de ore pe săptămână necesare pentru efectuarea obligației de predare.
Situațiile excepționale peste limita de 5 (cinci) ore/săptămâna se aprobă de Ministerul Educaţiei
Naţionale, la propunerea inspectoratelor şcolare.
(2) Încadrarea în regim de plata cu ora a personalului de conducere, de îndrumare şi control din
inspectoratele şcolare se realizează cu avizul consiliului de administraţie al inspectoratului şcolar.
Se elimină, față de propunerile de la art. 4 lit. c)
Art. 7
Personalul didactic de predare și de instruire practică, care beneficiază de reducerea
normei didactice, poate avea dreptul la remunerarea activității în regim de plată cu ora sau prin cumul
doar după efectuarea normei complete, prevăzute la art. 262, alin. (3), lit. c), d) și e) din Legea
educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare.
Art. 8 (1) Calculul pentru plata cu ora se raportează la norma didactică de predare-învăţareevaluare, de instruire practică şi de evaluare curentă a preşcolarilor şi a elevilor în clasă prevăzută la
art. 262 alin. (3) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare.
(2) Pentru calculul tarifului la plata cu ora aferent posturilor didactice de
predare/catedrelor vacante/rezervate se utilizează salariul de referință care este reprezentat de salariul
aferent postului/catedrei vacant(e)/rezervat(e) la nivelul specificat în planul de încadrare, dar nu mai
mare decât salariul de bază aferent cadrului didactic încadrat cu ore în regim de plata cu ora, având în
vedere treapta de vechime în învățământ și gradului didactic corespunzător cadrului didactic. La
salariul de referință se aplică, după caz, următoarele sporuri: indemnizație pentru învățământ special,
indemnizație pentru zone izolate, spor pentru activitatea de predare în sistemul penitenciar, spor pentru
predare simultană.
(3) Tarifele orare din învăţământul preuniversitar se calculează prin raportarea salariului
de referința la numărul de ore aferent normei didactice de predare, astfel:
Varianta A:
-

-

Tariful pentru activitățile desfășurate in regim de plata cu ora se va calcula prin împărțirea
salariului de referința la 166 (numărul mediu de ore lunar pentru anul 2018) - având in
vedere ca se plătește o ora fizică
De asemenea, in această variantă se vor putea contracta un număr de ore egal cu cel al
elevilor din clasa/clasele la care cadrul didactic sustine activitatea didactica, ore plătite la
același tarif specificat la paragraful anterior.
Varianta B:
a) 1/77 (612/(34x7/30)) pentru norma didactică de 18 ore pe săptămână;
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b) 1/68 (544/(34x7/30)) pentru norma didactică de 16 ore pe săptămână în învăţământul
special;
c) 1/102 (816/(34x7/30)) pentru norma didactică de 24 de ore pe săptămână, învăţători,
antrenori din palatele şi cluburile copiilor, profesori de instruire practică şi maiştri-instructori;
d) 1/85 (680/(34x7/30)) pentru norma didactică de 20 de ore pe săptămână, învăţătoreducator, institutor-educator, profesor-educator, maistru-instructor şi profesor de instruire practică
în învăţământul special;
e) 1/85 (680/(34x7/30)) pentru profesori pentru învăţământul primar, învăţători, institutori
învăţământ primar;
f) 1/107 (850/(34x7/30)) pentru profesori pentru învăţământul preşcolar, educatoare,
institutori învăţământ preşcolar.
Art. 8. (1) Personalul didactic de predare, încadrat în regim de cumul sau plata cu ora,
precum și personalul didactic de conducere, de îndrumare și control încadrat la plata cu ora,
beneficiază, pentru fiecare oră de predare prestată în regim de cumul sau plata cu ora, de aceleaşi
drepturi salariale ca şi la funcţia didactică de predare de bază, precum și de drepturi specifice
activității prestate în sistem de cumul sau plata cu ora, după caz.
(2) Personalul didactic asociat salarizat în regim de cumul sau plata cu ora beneficiază de
salariul cuvenit cadrului didactic cu aceleaşi condiţii de studii, grade didactice, vechime în
învăţământ şi, după caz, de drepturi specifice activității prestate în cumul sau plata cu ora.
(3) Pentru activitatea prestată în regim de plata cu ora, personalul didactic pensionat este
salarizat avându-se în vedere condițiile de studii, gradul didactic, vechimea în învățământ, precum
și drepturile salariale specifice activității prestate.
MOTIVARE (conform propunerilor comune anterioare): Indiferent de tipul contractului de
muncă – pe durată nedeterminată sau determinată, cu normă întreagă sau cu timp parțial – valoarea
unei ore de predare trebuie să fie aceeași. În situația în care, activitatea de predare în cumul sau plata
cu ora presupune îndeplinirea și a anumitor condiții care justifică acordarea unor drepturi salariale
specifice, se impune acordarea acestora, pentru a se evita crearea unei discriminări nejustificate între
salariați.
Art. 9 Personalul didactic de predare din învăţământul preuniversitar angajat cu contract
individual de muncă pe perioadă determinată, care desfăşoară şi activităţi salarizate în regim de plata
cu ora sau prin cumul, trebuie să facă dovada că programul activităților desfăşurate în regim de plata
cu ora sau prin cumul nu se suprapune celui corespunzător activităţilor funcţiei de bază, având în
vedere că activitatea personalului didactic de predare se realizează într-un interval de 40 de ore pe
săptămână.
!!!! LIPSESC CADRELE DIDACTICE DIN COMISIILE PENTRU GRADELE II SI I; în
consecință, propunem preluarea reglementărilor din proiectul anterior, astfel cum au fost modificte de
federațiile sindicale.
Art. 10 (1) Activităţile desfăşurate de cadrele didactice metodiste din unităţile de învăţământ
preuniversitar care participă la inspecțiile curente, inspecţiile de specialitate şi speciale pentru
acordarea gradelor didactice II şi I sau la inspecţia curentă şi specială pentru acordarea gradului
didactic I pe baza titlului ştiinţific de doctor, în cazul în care aceste inspecţii nu se pot asigura de
către inspectorul școlar, se efectuează în baza unui contract individual de muncă cu timp parțial, pe
perioadă determinată de 1 an școlar, încheiat cu inspectoratul școlar. Tariful orar se calculează
prin raportare la salariul de bază cuvenit profesorului cu gradul didactic I şi vechime în
învățământ peste 25 de ani. Numărul de ore se stabilește după cum urmează:
a) pentru inspecțiile curente școlare și speciale în vederea obținerii gradului didactic II,
pentru inspecțiile școlare curente în vederea obținerii gradului didactic I, respectiv pentru inspecţia
școlară curentă şi specială în vederea acordării gradului didactic I pe baza titlului ştiinţific de
doctor se normează câte 6 (șase) ore pentru fiecare inspecție;
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MOTIVARE: nu pot fi încheiate contracte de furnizare de servicii, având în vedere că profesiile
didactice nu se regăsesc în lista profesiilor liberale. Mai mult, printr-un ordin de ministru se
modifică legislația în domeniul persoanelor fizice autorizate.
În ceea ce privește numărul de ore propuse, practic sunt 4 ore de activități didactice (ore
de inspecție) + 2 ore de pregătire a inspecției, de discuții cu cadrul didactic, cu directorul unității, cu
șeful de catedră și de întocmire a documentelor.
b) pentru inspecția specială și susținerea lucrării metodico-științifice în vederea obținerii
gradului didactic I, 8 (opt) ore pentru fiecare inspecție și susținerea lucrărilor metodico-științifice.
MOTIVARE: În ceea ce privește numărul de ore propuse, practic sunt 4 ore de activități
didactice (ore de inspecție) + 2 ore pentru susținere + 2 ore de pregătire a inspecției, de discuții cu
cadrul didactic, cu directorul unității, cu șeful de catedră și de întocmire a documentelor.
(2) Cadrele didactice metodiste beneficiază de decontarea cheltuielilor de deplasare, conform
prevederilor legale, de către inspectoratul școlar care îl deleagă să realizeze inspecțiile.
MOTIVARE: Suportarea cheltuielilor de delegare se face de cel care a dispus delegarea, în acest
caz, inspectoratul școlar.
Art. 11 (1) Activitatea desfăşurată de membrii comisiilor de examen în vederea acordării
gradelor didactice II şi I pentru maiştri-instructori, antrenori, educatori-puericultori, educatoare şi
învăţători din unităţile de învăţământ preuniversitar-centre de perfecţionare se efectuează în baza
unui contract individual de muncă cu timp parțial, pe perioadă determinată de 1 an școlar, încheiat
cu inspectoratul școlar. Tariful orar se calculează prin raportare la salariul de bază cuvenit
profesorului cu gradul didactic I şi vechime în învățământ peste 25 de ani. Numărul de ore se
stabilește după cum urmează:
a) în cadrul examenului pentru acordarea gradului didactic II:
(i) pentru membrii examinatori se achită o remunerație echivalentă a 1/2 oră pentru
fiecare candidat examinat la fiecare probă orală sau scrisă;
(ii) pentru președintele comisiei se achită o remunerație echivalentă a 1/3 oră pentru
fiecare candidat, indiferent de numărul probelor; dacă îndeplinește și atribuții de
examinator, normarea acestei activități se face distinct, conform punctului (i);
b) în cadrul examenului pentru acordarea gradului didactic I:
(i) pentru membrii comisiei pentru colocviul de admitere la gradul didactic I se achită
o remunerație echivalentă a 1/2 ore pentru fiecare candidat examinat;
(ii) pentru îndrumarea și verificarea lucrărilor metodico-științifice pentru obținerea
gradului didactic I se achită o remunerație echivalentă a 10 (zece) ore pentru
îndrumarea fiecărei lucrări și (trei) 5 (cinci) ore pentru verificarea și recenzarea
acesteia.
MOTIVARE: nu pot fi încheiate contracte de furnizare de servicii, având în vedere că
profesiile didactice nu se regăsesc în lista profesiilor liberale. Mai mult, printr-un ordin de ministru se
modifică legislația în domeniul persoanelor fizice autorizate. În privința tarifelor, propunerile au în
vedere importanța activității respective, atât pentru candidat, cât și pentru examinatori.
(2) Personalul didactic prevăzut la alin. (1) beneficiază de decontarea cheltuielilor de
deplasare, conform prevederilor legale, de către inspectoratul școlar care îl deleagă să realizeze
inspecțiile.
MOTIVARE: identitate de rațiune cu propunerile de la art. 10 alin. (1).
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