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O R D O N A N Ț E  A L E  G U V E R N U L U I  R O M Â N I E I

GUVERNUL ROMÂNIEI

O R D O N A N Ț Ă

privind creșterile salariale ce se vor acorda în anul 2008 personalului din învățământ

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 1 pct. V.1 din Legea nr. 373/2007 privind abilitarea

Guvernului de a emite ordonanțe,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță.
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Art. 1. — (1) În cursul anului 2008 salariile de bază ale

personalului didactic din învățământ, stabilite potrivit

prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 68/2004

privind unele măsuri în domeniul învățământului, aprobată cu

modificări prin Legea nr. 6/2005, cu modificările ulterioare, se

majorează după cum urmează:

a) pentru funcția de profesor universitar prevăzută în anexa

nr. 1.1 valoarea coeficientului de multiplicare 1,000 va fi:

— 1 ianuarie—31 martie 2008, valoarea coeficientului de

multiplicare 1,000: 230,247 lei;

— 1 aprilie—30 septembrie 2008, valoarea coeficientului de

multiplicare 1,000: 244,061 lei, respectiv o creștere de 6%;

— 1 octombrie—31 decembrie 2008, valoarea coeficientului

de multiplicare 1,000: 258,704 lei, respectiv o creștere cu încă

6%. Valoarea coeficientului de multiplicare 1,000 pentru această

perioadă poate deveni 266,026 lei, în condițiile realizării

principalilor indicatori economici pe care este construit bugetul

de stat pe anul 2008, respectiv creșterea produsului intern brut,

ținta de inflație, precum și nivelul productivității muncii;

b) coeficienții de multiplicare prevăzuți pentru funcțiile

didactice de predare cu gradul didactic II, definitiv, debutant, cele

cu studii de nivel liceal fără pregătire de specialitate și pentru

funcțiile didactice auxiliare sunt majorați cu 10%, începând cu

1 ianuarie 2008, față de nivelul din 31 decembrie 2007;

c) pentru funcțiile didactice prevăzute în anexele nr. 1.2, 2 și

3 valoarea coeficientului de multiplicare 1,000 va fi:

— 1 ianuarie—31 martie 2008, valoarea coeficientului de

multiplicare 1,000: 259,593 lei;

— 1 aprilie—30 septembrie 2008, valoarea coeficientului de

multiplicare 1,000: 275,168 lei, respectiv o creștere de 6%;

— 1 octombrie—31 decembrie 2008, valoarea coeficientului

de multiplicare 1,000: 291,678 lei, respectiv o creștere cu încă

6%. Valoarea coeficientului de multiplicare 1,000 pentru această

perioadă poate deveni 299,933 lei, în condițiile realizării

principalilor indicatori economici pe care este construit bugetul

de stat pe anul 2008, respectiv creșterea produsului intern brut,

ținta de inflație, precum și nivelul productivității muncii.

(2) Indemnizațiile pentru persoanele care ocupă funcții de

conducere specifice, precum și indemnizațiile pentru

îndeplinirea unor activități specifice învățământului sunt

prevăzute în anexele nr. 4 și 5.

Art. 2. — (1) Sporul de stabilitate prevăzut la art. 50 alin. (11)

din Legea nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu

modificările și completările ulterioare, pentru personalul didactic

de predare încadrat pe funcțiile prevăzute în anexele nr. 1.1, 1.2

și 2, este cuprins în coeficienții de multiplicare prevăzuți la

tranșele de vechime recunoscută de peste 10 ani în învățământ.

(2) Pentru personalul didactic de predare încadrat pe funcții

didactice cu tranșe de vechime recunoscută de peste 10 ani în

învățământ, care nu îndeplinește condiția prevăzută la art. 50

alin. (11) din Legea nr. 128/1997, cu modificările și completările

ulterioare, pentru acordarea sporului de stabilitate până la

împlinirea vechimii neîntrerupte în învățământ de peste 10 ani,

salariile de bază se vor stabili pe baza coeficienților de

multiplicare micșorați prin împărțire la 1,15. Dacă prin împărțirea

la 1,15 personalului didactic de predare trecut la o tranșă de

vechime recunoscută în învățământ de peste 10 ani nu i se

poate asigura salariul de bază avut, acesta va fi menținut cu

același salariu de bază în noua tranșă până când i se poate

asigura o creștere a salariului de bază.

Art. 3. — (1) Sporul pentru suprasolicitare neuropsihică,

stabilit în conformitate cu prevederile art. 50 alin. (13) din Legea

nr. 128/1997, cu modificările și completările ulterioare, pentru

personalul didactic de predare încadrat pe funcțiile prevăzute în

anexele nr. 1.1, 1.2 și 2, este cuprins în coeficienții de

multiplicare, corespunzător tuturor tranșelor de vechime

recunoscute în învățământ.

(2) Pentru personalul didactic auxiliar, coeficienții de

multiplicare prevăzuți în anexa nr. 3 cuprind sporul pentru

suprasolicitare neuropsihică, corespunzător fiecărui grad/fiecărei

trepte profesionale, în conformitate cu prevederile art. 50

alin. (13) din Legea nr. 128/1997, cu modificările și completările

ulterioare. Pentru funcțiile didactice auxiliare se aplică în

continuare prevederile art. 12 din Ordonanța de urgență a

Guvernului nr. 123/2003 privind creșterile salariale ce se vor

acorda personalului din sectorul bugetar, aprobată cu modificări

și completări prin Legea nr. 164/2004, cu modificările și

completările ulterioare.

Art. 4. — (1) De prevederile art. 50 alin. (11) și (13) din Legea

nr. 128/1997, cu modificările și completările ulterioare,

beneficiază și personalul din Ministerul Educației, Cercetării și

Tineretului și din organele de specialitate ale acestuia, altul

decât cel didactic.

(2) Prevederile alin. (1) nu se aplică personalului care

beneficiază de majorarea salariului de bază în conformitate cu

Legea nr. 490/2004 privind stimularea financiară a personalului

care gestionează fonduri comunitare, cu modificările ulterioare.



Art. 5. — (1) În coeficienții de multiplicare de nivel minim din

anexele nr. 1.1 și 1.2, prevăzuți la ultimele două tranșe de

vechime recunoscută de 35—40 de ani și peste 40 de ani în

învățământ, sunt cuprinse și creșterile de 1/20 din coeficientul de

multiplicare corespunzător tranșei anterioare de vechime,

prevăzute de art. 90 alin. (3) din Legea nr. 128/1997, cu

modificările și completările ulterioare.

(2) În coeficienții de multiplicare din anexa nr. 2, prevăzuți

la ultimele trei tranșe de vechime recunoscută de 30—35 de ani,

35—40 de ani și peste 40 de ani în învățământ, sunt cuprinse și

creșterile de 1/25 din coeficientul de multiplicare corespunzător

tranșei anterioare de vechime, prevăzute de art. 50 alin. (2) din

Legea nr. 128/1997, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 6. — La instituțiile publice și unitățile bugetare la care

cheltuielile de personal se asigură din venituri proprii și subvenții

acordate de la bugetul de stat sau bugetele locale ori integral

din venituri proprii, constituite potrivit legii, creșterile salariale

stabilite potrivit prevederilor art. 1 se pot acorda în limita sumelor

stabilite și la date ulterioare, corelat cu realizarea resurselor

necesare pentru acoperirea creșterilor, cu avizul ordonatorului

principal de credite bugetare.

Art. 7. — (1) Evaluarea performanțelor profesionale

individuale ale personalului din învățământ, salarizat între

limitele corespunzătoare funcției, și acordarea salariilor de bază

conform evaluării se vor realiza până la finele lunii mai 2008.

(2) Promovarea personalului din învățământ încadrat pe

funcția de debutant, precum și a personalului didactic auxiliar

care a absolvit studii de nivel superior în domeniul în care își

desfășoară activitatea se face prin transformarea postului pe

care acesta este încadrat într-un post de nivel superior.

Absolvenții învățământului superior de lungă sau de scurtă

durată, care la data trecerii pe funcția corespunzătoare studiilor

absolvite erau încadrați pe funcții cu nivel de studii inferior,

specifice domeniului în care au absolvit studiile universitare, se

încadrează la gradul profesional corespunzător studiilor

absolvite, la care se asigură o creștere de până la 20% a

salariului de bază avut.

(3) Promovarea personalului din învățământ și stabilirea

salariului de bază în urma evaluării performanțelor profesionale

individuale se vor face cu încadrarea în nivelul alocațiilor

bugetare pentru cheltuielile cu salariile aprobate pe anul 2008.

Art. 8. — Cheltuielile privind finanțarea centrelor județene și

al municipiului București de resurse și asistență educațională,

înființate potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.251/2005

privind unele măsuri de îmbunătățire a activității de învățare,

instruire, compensare, recuperare și protecție specială a

copiilor/elevilor/tinerilor cu cerințe educative speciale din cadrul

sistemului de învățământ special și special integrat, se asigură

din bugetele proprii ale județelor și ale sectoarelor municipiului

București.

Art. 9. — Anexele nr. 1.1*), 1.2*), 2*, 3*), 4 și 5 fac parte

integrantă din prezenta ordonanță.

Art. 10. — Prevederile prezentei ordonanțe se aplică

începând cu drepturile salariale aferente lunii ianuarie 2008.
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PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU

Contrasemnează:

Ministrul educației, cercetării și tineretului,

Cristian Mihai Adomniței

Ministrul muncii, familiei și egalității de șanse,

Paul Păcuraru

Ministrul economiei și finanțelor,

Varujan Vosganian

București, 30 ianuarie 2008.

Nr. 15.

*) Anexele nr. 1.1, 1.2, 2 și 3 sunt reproduse în facsimil.
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ANEXA Nr. 4 
Indemnizații de conducere specifice

1. Funcțiile didactice din învățământul superior*)

Indemnizația de conducere în procente

Nr.

din salariul de bază

crt.

Funcția — % —

minim maxim

1. Rector 35 45

2. Prorector 25 30

3. Director general administrativ al universității 25 30

4. Decan 20 30

5. Secretar științific al senatului universitar 20 25

6. Prodecan 15 20

7. Administrator-șef al facultății 15 20

8. Secretar științific al consiliului facultăți 10 15

9. Director de departament 20 25 

10. Șef de catedră 20 25

*) Indemnizația se calculează conform art. 91 alin. (1) din Legea nr. 128/1997, cu modificările și completările ulterioare.
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2. Funcțiile didactice din învățământul gimnazial, profesional, liceal, de maiștri și alte unități*) 

Indemnizația de conducere în procente

Nr.

din salariul de bază

crt.

Funcția — % —

minim maxim

1. Director de școală sau de liceu 25 35

2. Director adjunct de școală sau de liceu 20 25

3. Director ( educatoare, învățător sau institutor ) 15 25

4. Directorul Casei Corpului Didactic**) 25 35

*) Se calculează la salariul de bază al funcției didactice.

**) Se calculează la salariul de bază al funcției didactice și se aplică inclusiv la județele-pilot.

3. Funcțiile didactice din unitățile de învățământ ale județelor-pilot *)

Indemnizația de conducere în procente

Nr.

din salariul de bază**)

crt.

Funcția — % —

maxim

1. Director al unității de învățământ până la 50

2. Director adjunct al unității de învățământ până la 40

*) Indemnizația se calculează conform prevederilor art. 51 alin. (1

1

) și (2) din Legea nr. 128/1997, cu modificările și

completările ulterioare.

**) Salariul de bază stabilit conform art. 51 alin. (1) din Legea nr. 128/1997, cu modificările și completările ulterioare.

4. Alte funcții specifice din instituțiile de învățământ

Indemnizația de conducere în procente

Nr.

din salariul de bază

crt.

Funcția — % —

limita maximă

1. Secretar-șef instituție învățământ superior 30

2. Secretar-șef facultate 25

3. Secretar-șef*) 20

*) Se utilizează la centre bugetare, grupuri școlare sau la unitățile școlare stabilite de Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului.

ANEXA Nr. 5

Indemnizații și sporuri pentru îndeplinirea unor activități specifice învățământului

1. Indemnizații pentru îndeplinirea unor sarcini, activități și responsabilități suplimentare funcției de

bază didactice de predare, care fac parte din salariul de bază, stabilite potrivit art. 51 alin. (4) din Legea

nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modificările și completările ulterioare.

Învățământul gimnazial, profesional, liceal și de maiștri

Indemnizația în procente

Nr.

din salariul de bază

crt.

Funcția — % —

limita maximă

1. Diriginte, învățător, institutor și educatoare*) 10% din salariul de bază 

al funcției didactice deținute

*) Cu excepția situațiilor prevăzute la art. 45 alin. (2) și (3) din Legea nr. 128/1997, cu modificările și completările ulterioare.



2. Indemnizații și sporuri pentru activități prestate în afara obligațiilor funcției de bază și care nu fac

parte din salariul de bază

1.   Indemnizațiile pentru activitatea președinților comisiilor de bacalaureat se stabilesc prin ordin al

ministrului, fără a depăși salariul de bază al funcției didactice (grilă).

Președintele comisiei de bacalaureat poate fi: cadru didactic universitar care deține titlul științific

de doctor, inspector școlar, director de liceu, cu gradul didactic I

2.    Personalul didactic desemnat să conducă un spor de 10—25% din salariul de bază lunar al 

și să realizeze practica pedagogică funcției didactice în care este încadrat, calculat în

raport cu numărul elevilor sau al studenților

practicanți
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A C T E  A L E  O R G A N E L O R  D E  S P E C I A L I T A T E

A L E  A D M I N I S T R A Ț I E I  P U B L I C E  C E N T R A L E

MINISTERUL ECONOMIEI ȘI FINANȚELOR 

O R D I N

pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului economiei și finanțelor nr. 1.690/2007 

privind aprobarea Listei cuprinzând standardele române din domeniul mijloacelor de măsurare,

care adoptă standarde europene armonizate

Având în vedere prevederile art. 15 din Hotărârea Guvernului nr. 264/2006 pentru stabilirea condițiilor de introducere pe

piață și de punere în funcțiune a mijloacelor de măsurare, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 386/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei și Finanțelor, cu

modificările și completările ulterioare,

ministrul economiei și finanțelor emite următorul ordin:

Art. I. — Anexa la Ordinul ministrului economiei și

finanțelor nr. 1.690/2007 privind aprobarea Listei cuprinzând

standardele române din domeniul mijloacelor de măsurare,

care adoptă standarde europene armonizate, publicat în

Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 414 din 20 iunie

2007, se modifică și se înlocuiește cu anexa care face parte

integrantă din prezentul ordin.

Art. II. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al

României, Partea I.

p. Ministrul economiei și finanțelor,

Viorel Palașcă,

secretar de stat

București, 18 ianuarie 2008.

Nr. 177. 



MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 82/1.II.2008

16

ANEXĂ
(Anexa la Ordinul nr. 1.690/2007)

L I S T A  

standardelor române care adoptă standarde europene armonizate referitoare la mijloacele de măsurare

NOTĂ

1. Data încetării prezumției de conformitate se referă la standardul european armonizat. În general, data încetării prezumției

de conformitate va fi data retragerii stabilită de către organismul european de standardizare, însă se atrage atenția utilizatorilor

acestor standarde asupra faptului că aceasta poate diferi în anumite cazuri excepționale.

2. În cazul modificărilor, standardul de referință este SR EN CCCCC:YYYY, modificările sale anterioare, dacă există, și

noua modificare menționată. Prin urmare, standardul înlocuit (coloana 3) se compune din SR EN CCCCC:YYYY și modificările sale

anterioare, dacă există, însă fără noua modificare menționată. La data menționată, standardul înlocuit încetează să confere

prezumția de conformitate cu cerințele esențiale ale directivei.

Nr.

crt.

Indicele standardului Titlul standardului

Nr. 

standardului 

înlocuit

Data la care încetează

prezumția de

conformitate cu

standardul înlocuit

(nota 1)

1 SR EN 1359:2004 Contoare de gaz. Contoare de gaz cu membrană -

2 SR EN 1359:2004/A1:2006 Contoare de gaz. Contoare de gaz cu membrană -

3 SR EN 1434-1:2007 Contoare de energie termică. 

Partea 1: Prevederi generale

-

4 SR EN 1434-2:2007 Contoare de energie termică.

Partea 2: Prevederi constructive

-

5 SR EN 1434-4:2007 Contoare de energie termică. 

Partea 4: Încercări în vederea aprobării de model

-

6 SR EN 1434-5:2007 Contoare de energie termică. 

Partea 5: Încercări de verificare inițială

-

7 SR EN 12261:2003 Contoare de gaz. Contoare de gaz cu turbină -

8 SR EN 12261:2003/A1:2006 Contoare de gaz. Contoare de gaz cu turbină -

9 SR EN 12405-1:2005 Contoare de gaz. Dispozitive de conversie. Partea 1:

Conversie a volumului de gaz

-

10 SR EN 12405-1:2005/A1:2007 Contoare de gaz. Dispozitive de conversie. Partea 1:

Conversie a volumului de gaz

-

11 SR EN 12480:2002 Contoare de gaz. Contoare de gaz cu pistoane rotative -

12 SR EN 12480:2002/A1:2006 Contoare de gaz. Contoare de gaz cu pistoane rotative -

13 SR EN 14154-1+A1:2007 Contoare de apă. Partea 1: Condiții generale -

14 SR EN 14154-2+A1:2007 Contoare de apă. Partea 2: Instalare și condiții de

utilizare

-

15 SR EN 14154-3+A1:2007 Contoare de apă. Partea 3: Metode și echipamente de

încercare

-

16 SR EN 14236:2007 Contoare de gaze de uz casnic cu ultrasunete -
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