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CABINET MINISTRU                           

    

 
 

 

 

 

 

 

O R D I N 
 

privind modul de plată a personalului didactic  

care face parte din comisiile pentru organizarea şi desfăşurarea  

admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2012-2013 
 

 
 

În baza prevederilor art.111, alin (1), lit. d), din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, 

cu modificările și completările ulterioare; 

în temeiul  Hotărârii Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea și funcționarea 

Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului, cu modificările și completările 

ulterioare, 

în conformitate cu prevederile OMECTS nr.3753/2011 privind aprobarea unor 

măsuri tranzitorii în sistemul național de învățământ, 

în baza prevederilor OMECTS nr.5220/2011 privind organizarea și desfășurarea 

admiterii în învățământul liceal de stat, pentru anul 2012-2013, 

 

MINISTRUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI 

emite prezentul ordin: 
 

Art.1. Personalul didactic care face parte din comisiile din centrele zonale/speciale de 

înscriere este plătit după cum urmează: 

- preşedinte, vicepreședinte, secretari: 

 300 lei/persoană (până la 1000 candidaţi); 

 350 lei/persoană (peste 1000 candidaţi); 

- membri (operatori pe calculator): 0,50 lei pentru fiecare fişă de înscriere introdusă 

în calculator.  
 

Art.2. Personalul didactic care face parte din comisiile de admitere din unităţile de 

învăţământ liceal este plătit după cum urmează: 

- membri (evaluatori): 1,85 lei/candidat evaluat (probe practice sau orale) sau lucrare 

evaluată; 

- asistenți: 10 lei/persoană. 
 

Art.3. Pentru personalul care efectuează activităţile menţionate la art.1-2, plata se face de 

către unităţile de învăţământ preuniversitar/ inspectoratul şcolar în care membrii 

comisiilor au carnetul de muncă, în baza adeverinţei eliberate de centrul de 

înscriere/admitere respectiv şi semnate de preşedintele acestuia.  
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Art.4. (1) Cheltuielile de transport - transportul fişelor de înscriere de la centrul de 

înscriere la centrul judeţean de admitere, transportul listelor cu elevii declaraţi admişi la 

licee vocaţionale pentru validare şi alte cheltuieli - pentru persoanele care participă în 

comisiile organizate pentru admiterea în învăţământul liceal sunt achitate din bugetul 

unităţii de învăţământ/inspectoratului şcolar, prevăzut pentru deplasări.  

          (2) Plata cheltuielilor menţionate la alin. (1) se face de către unitatea la care este 

încadrată persoana respectivă. 
 

Art.5. Direcţia Generală Economic, Finanţe, Resurse Umane, Direcţia Generală 

Educaţie şi Învăţare pe Tot Parcursul Vieţii, Direcţia Generală Învăţământ în 

Limbile Minorităţilor, Relaţia cu Parlamentul şi Partenerii Sociali, inspectoratele 

şcolare judeţene, respectiv al municipiului Bucureşti, precum şi conducerile 

unităţilor de învăţământ duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin. 

 

 

 

 

 

Ministru, 
 

 

 

Cătălin Ovidiu BABA 
 

 

 

 

 

 

 

 
Bucureşti 
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SECRETAR DE STAT, 

 

 

András Győrgy KIRÁLY 

 

 

 

SECRETAR GENERAL ADJUNCT, 

 
Monica Cristina ANISIE 

 

 

DIRECŢIA GENERALĂ JURIDICĂ 

DIRECȚIA AVIZARE ACTE ȘI 

CONTENCIOS 

DIRECŢIA GENERALĂ ECONOMIC, 

FINANŢE, RESURSE UMANE  

DIRECTOR , 

Eugenia Cristina POMAGĂ 

DIRECTOR GENERAL, 

Mihai PĂUNICĂ 

 

 

 

 

 

 

 

AVIZ DE LEGALITATE, 

DIRECȚIA GENERALĂ ÎNVĂȚĂMÂNT 

ÎN LIMBILE MINORITĂȚILOR, RELAȚIA 

CU PARLAMENTUL ȘI PARTENERII 

SOCIALI 

 

DIRECTOR GENERAL, 

Domokos SZŐCS 

 

DIRECŢIA GENERALĂ EDUCAŢIE ŞI 

ÎNVĂŢARE PE TOT PARCURSUL 

VIEŢII 

 

DIRECTOR GENERAL, 

Liliana PREOTEASA 


