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PROIECT 

ORDIN 
privind aprobarea normelor de plată a personalului din cadrul comisiilor desemnate în 

cadrul concursului național de ocupare a posturilor didactice/catedrelor 
vacante/rezervate din învățământul preuniversitar şi examenului național de definitivare 

în învățământ, sesiunea 2019, pentru organizarea şi desfăşurarea admiterii în 
învăţământul liceal de stat, în învățământul profesional de stat și în învățământul dual 

pentru calificări profesionale de nivel 3, conform Cadrului național al calificărilor, pentru 
anul şcolar 2019-2020, evaluării naționale a absolvenților clasei a VIII-a, examenului 
național de bacalaureat, examenelor de absolvire/certificare a calificării profesionale 

pentru învățământul profesional, liceal și postliceal, sesiunile anului 2019 
 

Având în vedere prevederile art. 89, art. 94, art. 104, art. 111 alin. (1) lit. d), art. 241 alin. 
(1) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare,  
 în conformitate cu prevederile Hotărârii de Guvern nr. 1860/2006 privind drepturile și 
obligațiile personalului autorităților și instituțiilor publice pe perioada delegării și 
detașării în altă localitate, precum și în cazul deplasării, în cadrul localității, în interesul 
serviciului, cu modificările și completările ulterioare, Hotărârii Guvernului nr. 714/2018 
privind drepturile şi obligaţiile personalului autorităţilor şi instituţiilor publice pe 
perioada delegării şi detaşării în altă localitate, precum şi în cazul deplasării în 
interesul serviciului 
 [HG nr. 1860/2006 abrogată expres de art. 7 din HG nr. 714/2018, în vigoare de la 
01.01.2019] 

în baza prevederilor Ordinului ministrului educației naționale nr. 4813/2018 privind 
organizarea și desfășurarea evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a în anul școlar 
2018-2019, 
 în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului educației naționale nr. 4830/2018 
privind organizarea și desfășurarea examenului național de bacalaureat - 2019, 
 în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului educației, cercetării, tineretului și 
sportului nr. 5756/2012 privind organizarea și desfășurarea probelor specifice din cadrul 
examenului de bacalaureat, susținute de absolvenții secțiilor bilingve româno-spaniole, cu 
completările ulterioare, 
 în baza prevederilor Ordinului ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 
5720/2012 privind organizarea și desfășurarea probelor specifice susținute de elevii secțiilor 
bilingve francofone în vederea obținerii mențiunii speciale „secție bilingvă francofonă” pe 
diploma de bacalaureat, cu completările ulterioare, 
 în baza prevederilor Ordinului ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 
5222/2011 privind aprobarea Metodologiei de organizare și desfășurare a examenului de 
certificare a calificării profesionale a absolvenților ciclului inferior al liceului care au urmat 
stagiile de pregătire practică, cu modificările ulterioare, 
 în baza prevederilor Ordinului ministrului educației naționale nr. 4435/2014 privind 
aprobarea Metodologiei de organizare și desfășurare a examenului de certificare a calificării 
profesionale pentru absolvenții învățământului profesional cu durată de 3 ani, 
 în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului educației, cercetării, tineretului și 
sportului nr. 4853/2009 privind aprobarea Metodologiei de organizare și desfășurare a 
examenului pentru obținerea atestatului de competență lingvistică pentru absolvenții claselor cu 
studiu intensiv și bilingv al unei limbi străine și pentru absolvenții claselor cu predare în limbile 
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minorităților, precum și a atestatului pentru predarea unei limbi străine la clasele I – IV de către 
absolvenții claselor cu profil pedagogic, specializarea învățători–educatoare, 
 în baza prevederilor Ordinului ministrului educației, cercetării, tineretului și sportului nr. 
4843/2009 privind aprobarea Metodologiei de organizare și desfășurare a examenului de 
atestare a competențelor profesionale a absolvenților claselor de matematică-informatică și 
matematică-informatică, intensiv informatică, 
 în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului educației naționale  nr. 4433/2014 
privind aprobarea Metodologiei de organizare și desfășurare a examenului de certificare a 
calificării absolvenților învățământului liceal, filiera vocațională, cu modificările ulterioare, 
 în baza prevederilor Ordinului ministrului educației naționale nr. 4434/2014 privind 
aprobarea Metodologiei de organizare și desfășurare a examenului de certificare a calificării 
absolvenților din învățământului liceal, filiera tehnologică, 
 în baza prevederilor Ordinului ministrului educației naționale nr. 5005/2014 privind 
aprobarea Metodologiei de organizare și desfășurare a examenului de  certificare a calificării 
profesionale a absolvenților învățământului postliceal, 

în conformitate cu Ordinului ministrului educației naționale nr. 4829/2018 privind 
organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2019-
2020,   

în baza prevederilor art. 77 din Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului 
didactic de predare din învățământul preuniversitar în anul școlar 2019-2020, aprobată prin 
Ordinul ministrului educației naționale nr. 5460/2018, cu modificările și completările ulterioare,  

în baza prevederilor art. 44, alin. (1) și (2) din Ordinul ministrului educației naționale nr. 
5211/2018 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare și desfășurare a examenului 
național de definitivare în învățământ, 
            în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 26/2017 privind organizarea şi funcţionarea 
Ministerului Educaţiei Naționale, cu modificările ulterioare; 
 

MINISTRUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE 
emite prezentul ordin: 

 
Art. 1 Se aprobă normele de plată a personalului din cadrul comisiilor desemnate în 

cadrul concursului național de ocupare a posturilor didactice/ catedrelor vacante/rezervate din 
învățământul preuniversitar, sesiunea 2019, prevăzute în anexa nr. 1 la prezentul ordin. 
 

Art. 2 Se aprobă normele de plată a personalului din cadrul comisiilor desemnate în 
cadrul examenului național de definitivare în învățământ, prevăzute în anexa nr. 2 la prezentul 
ordin.  
 

Art. 3 Se aprobă normele de plată a personalului care face parte din comisiile pentru 
organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat, în învățământul profesional 
de stat și în învățământul dual pentru calificări profesionale de nivel 3, conform Cadrului 
național al calificărilor, pentru anul şcolar 2019-2020, prevăzut în anexa nr. 3 la prezentul ordin. 
 

Art. 4 Se aprobă normele de plată a personalului care face parte din comisiile pentru 
organizarea şi desfăşurarea evaluării naționale a absolvenților clasei a VIII-a, examenului 
național de bacalaureat, examenelor de absolvire/certificare a calificării profesionale pentru 
învățământul profesional, liceal și postliceal, sesiunile anului 2019, prevăzut în anexa nr. 4 la 
prezentul ordin. 
 

Art. 5 Cu data intrării în vigoare a prezentului ordin, se abrogă Ordinul ministrului 
educației naționale nr. 3913/2018 privind aprobarea normelor de plată a personalului din cadrul 
comisiilor desemnate în cadrul concursului național de ocupare a posturilor didactice/catedrelor 
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vacante/rezervate din învățământul preuniversitar şi examenului național de definitivare în 
învățământ, sesiunea 2018, pentru organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal 
de stat, în învățământul profesional de stat și în învățământul dual pentru calificări profesionale 
de nivel 3, conform Cadrului național al calificărilor, pentru anul şcolar 2018-2019, evaluării 
naționale a absolvenților clasei a VIII-a, examenului național de bacalaureat, examenelor de 
absolvire/certificare a calificării profesionale pentru învățământul profesional, liceal și postliceal, 
sesiunile anului 2018. 
 

Art. 6 (1) Personalul remunerat, care asigură desfășurarea activităților în cadrul 
comisiilor stabilite prin prezentul ordin, poate opta pentru achitarea  drepturilor bănești, pentru 
una din variantele: 

a) în baza unui contract civil de furnizare servicii pentru activități independente 
ocazionale, încheiat cu unitățile de învățământ preuniversitar sau inspectoratul şcolar în care 
persoanele respective au prestat activitatea/activitățile pentru care sunt retribuite, conform 
modelului prevăzut în Anexa nr. 5 la prezentul ordin; 

b) în baza unui contract de muncă pe perioadă determinată cu unitățile de învățământ 
preuniversitar/inspectoratul școlar în care membrii comisiilor respective au funcţia de bază în 
anul școlar 2019-2020. 

(2) Modelul contractului civil de furnizare servicii pentru activități independente 
ocazionale este prevăzut în anexa nr. 5 la prezentul ordin. 

[a devenit teza finală a alin. (1) lit. a)] 
(3) Sumele prevăzute în anexele 1-4 reprezintă onorarii și se impozitează cu 10 % 

în condițiile opțiunii pentru varianta menționată la alin (1) lit. a și reprezintă salarii brute 
cu plata integrală a contribuțiilor (CAS 25%, CASS -10%, impozit salariu 10%) în condițiile 
opțiunii pentru varianta menționată la alin (1) lit. b. 

Reformulare alin. (3), pentru corectitudinea reglementării și claritatea textului: 
(2) În situația în care persoana optează pentru încheierea unui contract civil de furnizare 

servicii pentru activități independente ocazionale conform alin. (1) lit. a), retribuția cuvenită reprezintă 
onorariu și este supusă exclusiv impozitării cu 10%. 

(3) În situația în care persoana optează pentru încheierea unui contract individual de muncă, 
potrivit alin. (1) lit. b), retribuția cuvenită reprezintă salariul brut, din care se rețin: impozit cu 10%, 
CAS 25% și CASS 10%. 
 

Art. 7 Anexele 1-5 fac parte integrantă din prezentul ordin. 
 

Art. 8  Direcția Generală Educație Timpurie, Învățământ Primar și Gimnazial, Direcția 
Generală Învățământ Secundar Superior și Educație Permanentă, Direcția Generală 
Economică, Direcția Generală Minorități și Relația cu Parlamentul, inspectoratele școlare 
precum și conducerile unităților de învățământ duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin. 
 
 
 
 
 
 


