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HOTĂRÂRI ALE GUVERNULUI ROMÂNIEI
GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE
privind transmiterea unui imobil aflat în domeniul public al statului
din administrarea Agenției Naționale pentru Sport, prin Complexul Sportiv Național „Lia Manoliu”,
în administrarea Agenției Naționale Anti-Doping
În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 12 alin. (1) și (2) din Legea nr. 213/1998 privind
proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1. — Se aprobă transmiterea unui imobil-teren în

Art. 2. — Se acordă Agenției Naționale Anti-Doping dreptul
de servitute de trecere prin folosirea căilor de acces și aleilor
aflate în administrarea Complexului Sportiv Național
„Lia Manoliu”.
Art. 3. — Predarea-preluarea bunului imobil prevăzut la art. 1 se
va face pe bază de protocol încheiat între părțile interesate, în
termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

2

suprafață de 320 m , aflat în domeniul public al statului, având
datele de identificare prevăzute în anexa care face parte
integrantă din prezenta hotărâre, din administrarea Agenției
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CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
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Naționale pentru Sport, prin Complexul Sportiv Național
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Contrasemnează:
Șeful Cancelariei Primului-Ministru,
Ion-Mircea Plângu
Președintele Agenției Naționale pentru Sport,
Octavian Ioan Atanase Bellu
Ministrul economiei și finanțelor,
Varujan Vosganian
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us

iv
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a imobilului-teren aflat în domeniul public al statului, care se transmite din administrarea Agenției Naționale
pentru Sport, prin Complexul Sportiv Național „Lia Manoliu”, în administrarea Agenției Naționale Anti-Doping
Codul de
clasificare

Adresa imobilului
care se transmite

Persoana juridică
de la care
se transmite imobilul

34.203

8.29.06

Municipiul București,
Bd. Basarabiei
nr. 37—39, sectorul 2
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Nr.
MFP
parțial

Statul român —
Agenția Națională
pentru Sport,
prin Complexul Sportiv
Național „Lia Manoliu”

Persoana juridică
la care
se transmite imobilul

Statul român —
Agenția Națională
Anti-Doping

Caracteristicile
tehnice

Teren
în suprafață
totală = 320 m2

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE
privind aprobarea sprijinului financiar din bugetul de stat pentru realizarea a trei proiecte
din cadrul programelor de cooperare transfrontalieră 2004 ale României
În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 4 din Ordonanța Guvernului nr. 16/2005 pentru
reglementarea unor aspecte financiar-contabile aplicabile în implementarea progamelor PHARE prevăzute în memorandumurile
de finanțare încheiate între Guvernul României și Comisia Europeană referitoare la Programul național PHARE 2004 pentru
România, la Programul 2004 pentru sprijin comunitar în domeniul securității nucleare pentru România și la programele 2004 de
cooperare transfrontalieră și de vecinătate — cooperare transfrontalieră a României cu Ungaria, Bulgaria, Serbia și Muntenegru,
Moldova și Ucraina, aprobată prin Legea nr. 93/2005,
în conformitate cu prevederile Memorandumului de finanțare dintre Guvernul României și Comisia Europeană referitor la
programele PHARE de cooperare transfrontalieră 2004 ale României, semnat la București la 8 aprilie 2005, publicat prin Ordinul
ministrului finanțelor publice nr. 1.710/2005,
Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României
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Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1. — Se aprobă plata de la bugetul de stat în limita
echivalentului în lei al sumei de 208.291,28 euro, care se
adaugă la valoarea grantului acordat prin Programul național
PHARE 2004, pentru realizarea următoarelor proiecte:
a) PHARE CBC 2004 016-941.01.01.02 „Managementul
comun pentru conservarea biodiversității la granița dintre
România și Republica Moldova”, cu o perioadă de implementare
de 22 de luni;
b) PHARE CBC RO 2004/016-943.01.02.15 „Acțiuni pentru
dezvoltarea protecției mediului în regiunea transfrontalieră
România & Serbia”, cu o perioadă de implementare de 12 luni;
c) PHARE CBC RO 2004/016-942.01.01.19 „Sistem integrat
pentru monitoringul factorilor de mediu, biodiversitate și resurse
naturale din Rezervația Biosferei Transfrontalieră «Delta Dunării»
România/Ucraina”, cu o perioadă de implementare de
24 de luni.
Art. 2. — (1) Echivalentul în lei al sumei prevăzute la art. 1 se
asigură din bugetul aprobat Ministerului Mediului și Dezvoltării
Durabile pe anul 2007, titlul 55, articolul 55.01, conform anexei
care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
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(2) Echivalentul în lei al sumei prevăzute la art. 1 se
calculează pe baza cursului leu/euro în vigoare la data efectuării
plății.
Art. 3. — Implementarea proiectelor va fi realizată de
următoarele instituții aflate în subordinea Ministerului Mediului și
Dezvoltării Durabile:
a) Agenția pentru Protecția Mediului Iași, pentru proiectul
PHARE CBC 2004 016-941.01.01.02 „Managementul comun
pentru conservarea biodiversității la granița dintre România și
Republica Moldova”;
b) Agenția pentru Protecția Mediului Mehedinți, pentru
proiectul PHARE CBC RO 2004/016-943.01.02.15 „Acțiuni
pentru dezvoltarea protecției mediului în regiunea transfrontalieră România & Serbia”;
c) Administrația Rezervației Biosferei „Delta Dunării”, pentru
proiectul PHARE CBC RO 2004/016-942.01.01.19 „Sistem
integrat pentru monitoringul factorilor de mediu, biodiversitate și
resurse naturale din Rezervația Biosferei Transfrontalieră «Delta
Dunării» România/Ucraina”.

an

PRIM-MINISTRU

Contrasemnează:
Ministrul mediului și dezvoltării durabile,
Attila Korodi
Ministrul economiei și finanțelor,
Varujan Vosganian
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ce vor beneficia de contribuție din bugetul Ministerului Mediului și Dezvoltării Durabile

D

Nr.
crt.

Titlul proiectului

Managementul comun pentru conservarea
1. biodiversității la granița dintre România și
Republica Moldova

Valoarea grantului
(echivalent euro)

726.544,70

Valoarea totală:
Acțiuni pentru dezvoltarea protecției
2. mediului în regiunea transfrontalieră
România & Serbia

Valoarea totală:
TOTAL:

75.000

85.290

160.290
25.291,3

Valoarea totală:
Sistem integrat pentru monitoringul
factorilor de mediu, biodiversitate și resurse
3. naturale din Rezervația Biosferei
Transfrontalieră «Delta Dunării»
România/Ucraina

Valoarea contribuției Ministerului Mediului
Valoarea TVA pentru anul 2007
și Dezvoltării Durabile pentru anul 2007
(echivalent euro)
(echivalent euro)

2.823,78

4.901,5

7.725,28

649.672,37

26.800

13.476

40.276
208.291,28

Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României

4

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 509/30.VII.2007
GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE
privind organizarea la Sibiu, în perioada 19—22 septembrie 2007,
a celei de-a 6-a reuniuni a grupurilor de lucru pentru implementarea Convenției europene
a peisajului, cu tema „Peisajul și patrimoniul rural”
În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 4 alin. (5) din Ordonanța Guvernului nr. 80/2001 privind
stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritățile administrației publice și instituțiile publice, aprobată prin Legea
nr. 247/2002, cu modificările și completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
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Lucrărilor Publice și Locuințelor pe anul 2007 și 115.000 lei din
veniturile proprii constituite la Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor
Publice și Locuințelor pe anul 2007, în baza art. 40 alin. 1 din
Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții, cu modificările
ulterioare, și în conformitate cu prevederile art. 3 alin. (2) din
Regulamentul privind tipurile de reglementări tehnice și de
cheltuieli aferente activității de reglementare în construcții,
urbanism, amenajarea teritoriului și habitat, aprobat prin
Hotărârea Guvernului nr. 203/2003, cu respectarea prevederilor
legale, conform devizului estimativ prevăzut în anexa care face
parte integrantă din prezenta hotărâre.

pe

Art. 1. — Se aprobă organizarea în România, sub egida
Consiliului Europei, a celei de-a 6-a reuniuni a grupurilor de lucru
pentru implementarea Convenției europene a peisajului, cu
tema „Peisajul și patrimoniul rural”, care urmează să se
desfășoare la Sibiu, în perioada 19—22 septembrie 2007, și
care face parte din programul „Sibiu — capitală culturală
europeană 2007”.
Art. 2. — Finanțarea cheltuielilor pentru organizarea
manifestărilor prevăzute la art. 1, în sumă totală de 331.000 lei,
se asigură astfel: 216.000 lei din prevederile bugetare aprobate
cu această destinație în bugetul Ministerului Dezvoltării,

Contrasemnează:
Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice și locuințelor,
László Borbély
Ministrul afacerilor externe,
Adrian Mihai Cioroianu
Ministrul culturii și cultelor,
Adrian Iorgulescu
Ministrul economiei și finanțelor,
Varujan Vosganian
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București, 11 iulie 2007.
Nr. 737.

D

ANEXĂ

D E V I Z E S T I M AT I V D E C H E LT U I E L I

pentru organizarea celei de a 6-a reuniuni a grupurilor de lucru pentru implementarea
Convenției europene a peisajului la Sibiu (19—22 septembrie 2007)
A 6-a reuniune a grupurilor de lucru pentru implementarea Convenției europene a peisajului
• Cheltuieli zilnice de masă: 300 persoane x 3 zile x 90 lei/persoană/zi = 81.000 lei
• Cheltuieli pentru masă oficială: 300 persoane x 60 lei/persoană = 18.000 lei
• Tratații: 300 persoane x 3 zile x 6,5 lei/persoană/zi = 5.850 lei
• Cheltuieli pentru cazare: 15 persoane x 5 zile x 230 lei/persoană/zi = 17.250 lei
• Cheltuieli de transport: aeroport—hoteluri, București—Sibiu și retur, vizită de lucru și între locații — în sumă de 25.000 lei
• Cheltuieli pentru închiriere și amenajare de săli, echipamente, servicii de translație și ghidaj, expoziții, publicitate, cheltuieli
de organizare și promovare a reuniunii — în sumă de 110.000 lei
• Cheltuieli pentru traducere și tipărire de materiale publicitare și de specialitate — în sumă de 73.900 lei
TOTAL GENERAL: 331.000 lei
N O T Ă:

În cazul apariției unor evenimente neprevăzute, sumele se pot compensa între acțiunile menționate.
OBSERVAȚII:
A 6-a reuniune a grupurilor de lucru pentru implementarea Convenției europene a peisajului durează 4 zile.
Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României
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GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE
privind aprobarea încadrării în categoria funcțională a drumurilor comunale a unui drum
de exploatare situat pe raza administrativ-teritorială a comunei Viișoara, județul Mureș
În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 12 din Ordonanța Guvernului nr. 43/1997 privind regimul
drumurilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 2. — Anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 540/2000
privind aprobarea încadrării în categorii funcționale a drumurilor
publice și a drumurilor de utilitate privată deschise circulației
publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr. 338 și 338 bis din 20 iulie 2000, cu modificările și completările
ulterioare, se completează în mod corespunzător.

Art. 1. — Se aprobă încadrarea în categoria funcțională a
drumurilor comunale a unui drum de exploatare situat pe raza
administrativ-teritorială a comunei Viișoara, județul Mureș,
conform anexei care face parte integrantă din prezenta
hotărâre.
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Contrasemnează:
Ministrul internelor și reformei administrative,
Cristian David
Ministrul dezvoltării, lucrărilor publice și locuințelor,
László Borbély
Ministrul transporturilor,
Ludovic Orban
Ministrul economiei și finanțelor,
Varujan Vosganian
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DC 70A

Traseul
drumului
propus

Poziții
kilometrice
(origine—destinație)

Lungimea
(km)

Proveniența

Viișoara (DJ 142C)—Sântioara (DC 70)

0+000—4+500

4,500

Drum de exploatare

D

Indicativul
drumului
propus

es

tin

at

a drumului de exploatare situat pe raza administrativ-teritorială a comunei Viișoara, județul Mureș,
care se încadrează în categoria funcțională a drumurilor comunale

GUVERNUL ROMÂNIEI

HOTĂRÂRE
pentru modificarea anexei la Hotărârea Guvernului nr. 253/2003
privind aprobarea înființării pe lângă Ministerul Apărării Naționale
a unor activități finanțate integral din venituri proprii
În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. I. — Anexa la Hotărârea Guvernului nr. 253/2003 privind
aprobarea înființării pe lângă Ministerul Apărării Naționale a unor

activități finanțate integral din venituri proprii, publicată în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 171 din 18 martie

Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României
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2003, cu modificările ulterioare, se înlocuiește cu anexa la
prezenta hotărâre.

Art. II. — Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de
31 august 2007.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
Contrasemnează:
p. Ministrul apărării,
Corneliu Dobrițoiu,
secretar de stat
Ministrul economiei și finanțelor,
Varujan Vosganian
București, 17 iulie 2007.
Nr. 772.
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rs
o

Domeniul

pe

Nr.
crt.

an

el

or

structurile organizatorice și activitățile înființate pe lângă Ministerul Apărării,
prin care se realizează venituri proprii

Apărare națională

Unitățile militare și alte structuri

Activități de prestări servicii
și chirii

2.

Acțiuni generale economice
și comerciale

Unitățile de prestări servicii și alimentație, precum
și unitățile care desfășoară cursuri de conducători
auto și execută activități de reparații auto, inspecții auto

Activități în domeniul
acțiunilor generale
economice și comerciale
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HOTĂRÂRE
pentru includerea unui imobil aflat în administrarea Direcției Naționale Anticorupție
din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție în inventarul bunurilor
din domeniul public al statului

D

În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 20 alin. (1) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea
publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Articol unic. — Se aprobă includerea imobilului situat în
municipiul Constanța, aflat în administrarea Direcției Naționale
Anticorupție din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de

Casație și Justiție, având datele de identificare prevăzute în
anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, în
inventarul bunurilor din domeniul public al statului.

PRIM-MINISTRU

CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
Contrasemnează:
Ministrul justiției,
Tudor-Alexandru Chiuariu
Ministrul economiei și finanțelor,
Varujan Vosganian

București, 17 iulie 2007.
Nr. 773.
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ANEXĂ

D AT E L E D E I D E N T I F I C A R E

a imobilului aflat în administrarea Direcției Naționale Anticorupție
din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, care se include
în inventarul bunurilor din domeniul public al statului
Datele de identificare a imobilului

P + 1E +
garaj
302,40 m2
— teren
173,36 m2
— suprafață
construită

Constantin
Dragomir și
Cărăușu
Anica

Adresa

Municipiul
Constanța,
Str. Ion
Corvin nr. 7,
județul
Constanța

2006

În administrare/
concesiune

Baza legală

1.201.270 Contract
de vânzarecumpărare
nr. 2.546 din
5 decembrie
2006

Situația juridică actuală
Concesiune/
închiriat/dat
cu titlu gratuit

În
administrare

Tipul
bunului

Imobil

fiz
i

ce

Vecinătăți
(după caz,
pe scurt)

Situația juridică
Valoarea de
inventar
(în lei)
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Clădire teren
Sediul Serviciului
teritorial Constanța
al Direcției
Naționale
Anticorupție
din cadrul
Parchetului de pe
lângă Înalta
Curte de Casație
și Justiție

Descrierea
tehnică
(pe scurt)

Anul
dobândirii/
dării în
folosință

or

Denumirea
imobilului
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ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE
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AGENȚIA NAȚIONALĂ PENTRU RESURSE MINERALE
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DECIZIE
privind încetarea concesiunii miniere de exploatare a nisipului și pietrișului
din perimetrul Bârsa Codlea
Având în vedere:
— art. 31 lit. b), coroborat cu art. 32 din Legea minelor nr. 85/2003, cu modificările și completările ulterioare;
— Referatul Direcției generale gestionare, evaluare și concesionare resurse/rezerve minerale. Integrare europeană
nr. 300.550 din 10 mai 2007,
în temeiul prevederilor art. 37 alin. (1) din Legea minelor nr. 85/2003, cu completările și modificările ulterioare,
președintele Agenției Naționale pentru Resurse Minerale emite prezenta decizie.
Art. 1. — Concesiunea minieră de exploatare din perimetrul
Bârsa Codlea, convenită prin licența de concesiune încheiată
între Agenția Națională pentru Resurse Minerale, în calitate de

concedent, și Societatea Comercială „Meco” — S.R.L. Brașov,
în calitate de concesionar, încetează.
Art. 2. — Prezenta decizie se publică în Monitorul Oficial al
României, Partea I.

Președintele Agenției Naționale pentru Resurse Minerale,
Bogdan Găbudeanu

București, 17 mai 2007.
Nr. 5.
Produs electronic destinat exclusiv informării gratuite a persoanelor fizice asupra actelor ce se publică în Monitorul Oficial al României
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AUTORITATEA NAȚIONALĂ
SANITARĂ VETERINARĂ ȘI
PENTRU SIGURANȚA
ALIMENTELOR
Nr. 121 din 16 mai 2007

MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
PUBLICE
Nr. E.N. 7.289 din 9 iulie 2007

MINISTERUL AGRICULTURII ȘI
DEZVOLTĂRII RURALE
Nr. 530 din 20 iunie 2007

AUTORITATEA NAȚIONALĂ
PENTRU PROTECȚIA
CONSUMATORILOR
Nr. 351 din 18 iulie 2007

ORDIN
privind anumiți contaminanți din alimentele de origine animală și nonanimală
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Văzând Referatul de aprobare nr. 35.972 din 10 mai 2007 al Direcției generale siguranța alimentelor,
luând în considerare prevederile art. 69 din Acordul european instituind o asociere între România, pe de o parte,
Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de altă parte, ratificat de România prin Legea nr. 20/1993, și art. 2 din
Legea nr. 157/2005 privind ratificarea Tratatului dintre Regatul Belgiei, Republica Cehă, Regatul Danemarcei, Republica Federală
Germania, Republica Estonia, Republica Elenă, Regatul Spaniei, Republica Franceză, Irlanda, Republica Italiană, Republica Cipru,
Republica Letonia, Republica Lituania, Marele Ducat al Luxemburgului, Republica Ungară, Republica Malta, Regatul Țărilor de Jos,
Republica Austria, Republica Polonă, Republica Portugheză, Republica Slovenia, Republica Slovacă, Republica Finlanda, Regatul
Suediei, Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord (state membre ale Uniunii Europene) și Republica Bulgaria și România
privind aderarea Republicii Bulgaria și a României la Uniunea Europeană, semnat de România la Luxemburg la 25 aprilie 2005,
având în vedere prevederile art. 10 lit. b) din Ordonanța Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activității sanitarveterinare și pentru siguranța alimentelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările și completările ulterioare,
în temeiul art. 7 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 385/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii
și Dezvoltării Rurale,
în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății Publice, cu
modificările și completările ulterioare,
în temeiul prevederilor art. 4 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 755/2003 privind organizarea Autorității Naționale pentru
Protecția Consumatorilor, cu modificările și completările ulterioare,
în temeiul art. 3 alin. (3) și al art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 130/2006 privind organizarea și funcționarea
Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor și a unităților din subordinea acesteia, cu modificările și
completările ulterioare,
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președintele Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor, ministrul agriculturii și
dezvoltării rurale, ministrul sănătății publice și președintele Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor emit
următorul ordin:

D
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Art. 1. — (1) Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și
pentru Siguranța Alimentelor, în colaborare cu autoritățile
abilitate, respectiv Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale și
Ministerul Sănătății Publice, sunt autoritățile competente pentru
implementarea Regulamentului Consiliului nr. 315/1993/CEE ce
stabilește proceduri comunitare pentru contaminanții din
alimente, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L37
din 13 februarie 1993, p. 1—3, și sunt denumite în continuare
autorități competente.
(2) Autoritățile competente controlează modul de îndeplinire
a prevederilor Regulamentului Comisiei nr. 1.881/2006/CE ce
stabilește nivelurile maxime pentru anumiți contaminanți în
anumite produse alimentare, publicat în Jurnalul Oficial al
Uniunii Europene nr. L364 din 20 decembrie 2006, p. 5, și iau
măsurile ce se impun, conform limitelor legale de competență.
(3) Autoritățile competente iau măsurile necesare pentru ca
metodele de prelevare a probelor, metodele de pregătire a
probelor, metodele de analiză și criteriile de performanță pentru
metodele de analiză, în vederea efectuării controlului oficial al

limitelor contaminanților pentru produsele prevăzute în
Regulamentul Comisiei nr. 1.881/2006/CE, să fie în conformitate
cu prevederile Regulamentului Comisiei nr. 401/2006/CE ce
stabilește metodele de prelevare de probe și metodele de
analiză pentru controlul oficial al nivelurilor de micotoxine în
produse alimentare, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii
Europene nr. L70 din 9 martie 2006, p. 12, ale Regulamentului
Comisiei nr. 1.882/2006/CE ce stabilește metodele de prelevare
de probe și metodele de analiză pentru controlul oficial al
nivelurilor de nitrați în anumite produse alimentare, publicat în
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L364 din 20 decembrie
2006, p. 25, ale Regulamentului Comisiei nr. 1.883/2006/CE ce
stabilește metodele de prelevare de probe și metodele de
analiză pentru controlul oficial al nivelurilor de dioxine și PCB-uri
similare dioxinelor în anumite produse alimentare, publicat în
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L364 din 20 decembrie
2006, p. 32, și ale Regulamentului Comisiei nr. 333/2007/CE de
stabilire a metodelor de prelevare a probelor și de analiză pentru
controlul oficial al nivelurilor de plumb, cadmiu, mercur, staniu
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anorganic, 3-MCPD și benzo(a)piren din produsele alimentare,
publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L88 din
29 martie 2007, p. 29.
Art. 2. — (1) La data intrării în vigoare a prezentului ordin se
abrogă Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării
rurale, al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare
și pentru Siguranța Alimentelor, al ministrului sănătății și al
președintelui Autorității Naționale pentru Protecția ConsuPreședintele Autorității Naționale

matorilor nr. 1.050/97/1.145/505/2005 privind aprobarea Normei
sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor
privind anumiți contaminanți din alimentele de origine animală și
nonanimală, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr. 1.056 din 26 noiembrie 2005.
(2) Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al
României, Partea I, și va intra în vigoare la 30 de zile de la data
publicării.

Ministrul agriculturii și dezvoltării
rurale,
Decebal Traian Remeș

Sanitare Veterinare și pentru
Siguranța Alimentelor,

Ministrul sănătății publice,
Gheorghe Eugen Nicolăescu

Președintele Autorității Naționale
pentru Protecția Consumatorilor,
Dan Vlaicu
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Radu Chețan Roatiș

el

or

MINISTERUL ECONOMIEI ȘI FINANȚELOR
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ORDIN
pentru aprobarea Precizărilor de aplicare a unor prevederi din normele metodologice de aplicare
a titlului VII „Accize și alte taxe speciale” din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal,
aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004
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În temeiul art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 386/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Economiei
și Finanțelor,
având în vedere prevederile art. II din Hotărârea Guvernului nr. 213/2007 pentru modificarea și completarea Normelor
metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004,

iv

in

ministrul economiei și finanțelor emite următorul ordin:
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Art. 1. — Se aprobă Precizările de aplicare a unor prevederi
din normele metodologice de aplicare a titlului VII „Accize și alte
taxe speciale” din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal,
aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, prevăzute în
anexa care care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 2. — Direcția de specialitate pe linia autorizării
antrepozitelor fiscale, operatorilor înregistrați și importatorilor de

produse accizabile supuse marcării din cadrul Ministerului
Economiei și Finanțelor, precum și autoritățile fiscale teritoriale
vor lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor
prezentului ordin.
Art. 3. — Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al
României, Partea I.

Ministrul economiei și finanțelor,
Varujan Vosganian
București, 18 iulie 2007.
Nr. 771.

ANEXĂ

PRECIZĂRI
de aplicare a unor prevederi din normele metodologice de aplicare a titlului VII „Accize și alte taxe speciale” din Legea
nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004
1. Operatorii economici care intră sub incidența prevederilor
alin. (1) al pct. 5

1.3

din normele metodologice de aplicare a

în continuare norme metodologice, care efectuează achiziții în
regim suspensiv de produse energetice prevăzute la art. 175

titlului VII „Accize și alte taxe speciale” din Legea nr. 571/2003
privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului
nr. 44/2004, cu modificările și completările ulterioare, denumite

alin. (3) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu
modificările și completările ulterioare, de la antrepozite fiscale
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supuse accizelor armonizate și va fi înscris pe autorizația de
duty free.
7. Procedura prevăzută la pct. 10 din normele metodologice
este aplicabilă și în cazul pierderii celorlalte autorizații emise de
autoritatea fiscală competentă operatorilor economici pentru
operațiuni cu produse accizabile.
8. Autoritățile fiscale, la cererea operatorilor economici
prevăzuți la pct. 23.2 din normele metodologice, pot solicita
instituțiilor financiare sau Trezoreriei Statului eliberarea
garanțiilor constituite pentru obținerea autorizațiilor de utilizatori
finali de produse energetice, rămase fără obiect prin eliminarea
obligației de a prezenta o astfel de garanție la autoritatea fiscală
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prevăzută la pct. 23.2 din normele metodologice, astfel cum a

or

fost modificat prin Hotărârea Guvernului nr. 213/2007.
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9. Operațiunea exclusivă de amestec în vrac dintre biocar-
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buranți și carburanții tradiționali, prevăzută la alin. (5) al pct. 23.8
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din alte state membre, vor deține pe lângă autorizația de
utilizator final și calitatea de operator înregistrat.
2. Operatorii economici care intră sub incidența prevederilor
alin. (1) al pct. 51.3 din normele metodologice, care efectuează
achiziții în regim suspensiv de produse energetice, altele decât
cele prevăzute la art. 175 alin. (3) din Codul fiscal, de la
antrepozite fiscale din alte state membre, pot obține calitatea de
operator înregistrat în cazul în care furnizorii acestor produse o
solicită.
3. Operatorii economici care efectuează achiziții intracomunitare
de produse energetice în regim suspensiv, în vederea utilizării în
scopurile prevăzute la art. 201 din Codul fiscal, trebuie să dețină
calitatea de operator înregistrat.
4. (1) Pentru situațiile prevăzute la pct. 1—3, calitatea de
operator înregistrat se obține prin depunerea la autoritatea
fiscală centrală a cererii de autorizare, al cărei model este
prevăzut în anexa nr. 7 la normele metodologice, astfel cum a
fost modificată prin Hotărârea Guvernului nr. 1.861/2006.
(2) Cererea de autorizare va fi însoțită de următoarele
documente:
— copia autorizației de utilizator final deținută de solicitant,
valabilă la data depunerii cererii, pentru situațiile în care se
eliberează astfel de autorizații;
— copia contractelor încheiate cu antrepozitarii autorizați din
statele membre de expediție;
— declarația pe propria răspundere privind locurile unde
urmează a fi recepționate produsele.
(3) În cazul produselor accizabile pentru care în Codul fiscal
este prevăzut expres nivel de acciză, operatorul înregistrat are
obligația să constituie garanția în conformitate cu prevederile
pct. 122 din normele metodologice.
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5. Obligativitatea vizării documentului administrativ de
însoțire de către autoritatea fiscală a locului de expediere,
prevăzută la alin. (3) al pct. 14 din normele metodologice,
intervine numai în cazul antrepozitarilor din România, autorizați
pentru producția de alcool etilic ca materie primă.
6. (1) Operatorii economici care dețin magazine autorizate
să funcționeze în regim duty free și care prin efectul legii sunt
asimilate antrepozitelor fiscale de depozitare în baza autorizației
de duty free vor solicita atribuirea codului de accize în vederea
înscrierii în Registrul național al operatorilor de produse
accizabile armonizate. Pentru aceasta, operatorul economic va
depune la autoritatea fiscală centrală o cerere însoțită de
autorizația de duty free. Cererea va conține informații cu privire
la datele de identificare ale operatorului economic și ale
magazinelor pe care le deține.
(2) Codul de accize care se atribuie operatorului economic
autorizat să funcționeze în regim duty free și, respectiv,
magazinului sau magazinelor pe care le deține va fi stabilit prin
decizie a Comisiei pentru autorizarea operatorilor de produse

biocarburanți și carburanții tradiționali intră sub incidența
marcării atunci când este destinat a fi utilizat drept combustibil
pentru motor în situațiile prevăzute la art. 201 alin. (1) din Codul
fiscal, pentru care se acordă scutire de la plata accizelor, potrivit
legii.
11. (1) Autorizațiile de utilizator final se eliberează pentru
fiecare furnizor.
(2) Atunci când beneficiarul scutirii solicită o autorizație de
utilizator final pentru un nou furnizor, cantitatea care va fi
înscrisă în această autorizație va fi cel mult egală cu diferența
dintre cantitatea estimată ca fiind necesară pe parcursul unui an
și cantitățile efectiv achiziționate în același an, în baza altei
autorizații de utilizator final.
12. În aplicarea prevederilor pct. 37 din normele
metodologice, eliberarea în consum a produselor energetice de
către antrepozitarii autorizați este obligatoriu a se realiza potrivit
alin. (1) și (2) ale acestui punct.
13. Intră sub incidența prevederilor pct. 62 alin. (4) teza
a 3-a din normele metodologice comercializarea băuturilor
alcoolice îmbuteliate în butelii sau cutii a căror capacitate
depășește 3 litri.
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MINISTERUL EDUCAȚIEI, CERCETĂRII ȘI TINERETULUI

ORDIN
pentru aprobarea metodologiilor de calcul al drepturilor salariale care se acordă personalului
didactic încadrat pe funcțiile din anexele la Ordonanța Guvernului nr. 11/2007
În conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 11/2007 privind creșterile salariale ce se vor acorda în anul 2007
personalului didactic din învățământ, salarizat potrivit Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic,
în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 366/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației, Cercetării și
Tineretului,
ministrul educației, cercetării și tineretului emite prezentul ordin.
vigoare a Legii nr. 108/2007 pentru modificarea Legii
nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic.
Art. 3. — Direcțiile generale și direcțiile din Ministerul
Educației, Cercetării și Tineretului, inspectoratele școlare
județene și al municipiului București, instituțiile de învățământ
superior de stat, unitățile de învățământ de stat și alte unități și
instituții subordonate vor duce la îndeplinire prevederile
prezentului ordin.
Art. 4. — La data intrării în vigoare a prezentului ordin se
abrogă orice dispoziție contrară.
Art. 5. — Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al
României, Partea I.
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Art. 1. — Se aprobă metodologiile de calcul al drepturilor
salariale, prezentate în anexele nr. I și II, care fac parte
integrantă din prezentul ordin, care cuprind și machetele de
calcul al salariului pentru personalul didactic încadrat pe funcțiile
din anexele la Ordonanța Guvernului nr. 11/2007 privind
creșterile salariale ce se vor acorda în anul 2007 personalului
didactic din învățământ, salarizat potrivit Legii nr. 128/1997
privind Statutul personalului didactic.
Art. 2. — Prevederile prezentului ordin intră în vigoare
începând cu luna ianuarie 2007, cu excepția art. 3 lit. D alin. (2)
din anexele nr. I și II, care intră în vigoare la data intrării în
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Ministrul educației, cercetării și tineretului,
Cristian Mihai Adomniței

ANEXA Nr. I
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București, 20 iunie 2007.
Nr. 1.350.
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METODOLOGIA DE CALCUL
al drepturilor salariale care se acordă personalului didactic cuprins în anexele nr. 1.1, 1.2 și 2
la Ordonanța Guvernului nr. 11/2007

D

es

tin

at

ex

cl

us

Art. 1. — Prezenta metodologie se aplică personalului
didactic prevăzut în anexele nr. 1.1, 1.2 și 2 la Ordonanța
Guvernului nr. 11/2007 privind creșterile salariale ce se vor
acorda în anul 2007 personalului didactic din învățământ,
salarizat potrivit Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului
didactic.
Art. 2. — (1) Salariul personalului didactic din anexele nr. 1.1,
1.2 și 2 la Ordonanța Guvernului nr. 11/2007 este compus din
salariul de bază, la care se adaugă sporurile care nu fac parte
din acesta și alte drepturi salariale prevăzute de lege.
(2) Salariul de bază este format din:
A. salariul de bază al funcției didactice conform grilei de
salarizare, care include sporul de stabilitate numai la tranșele
de vechime de peste 10 ani din Ordonanța Guvernului
nr. 11/2007, precum și sporul de suprasolicitare neuropsihică
existent la toate tranșele de vechime;
B. indemnizația de conducere;
C. indemnizație pentru învățământ special;
D. gradație de merit;
E. salariul de merit;
F. indemnizație pentru personalul didactic de predare care
îndeplinește funcția de diriginte, pentru învățători, institutori și
educatoare.
Art. 3. — Modul de calcul pentru salariul de bază al
personalului didactic încadrat pe funcțiile din anexele nr. 1.1, 1.2
și 2 la Ordonanța Guvernului nr. 11/2007 este următorul:
A. (1) Salariul de bază al funcției didactice conform grilei se
stabilește prin înmulțirea coeficientului 1,000 cu coeficienții de
multiplicare, după cum urmează:
— pentru personalul didactic de predare încadrat la tranșele
de vechime de până la 10 ani, coeficienții de multiplicare din

anexele nr. 1.1, 1.2 și 2 la Ordonanța Guvernului nr. 11/2007
conțin numai sporul pentru suprasolicitare neuropsihică și rămân
neschimbați. În cazul în care există situații când personalul
didactic are vechime neîntreruptă în învățământ de peste 10 ani,
acesta va primi și sporul de stabilitate, calculat prin înmulțirea cu
1,15 a coeficienților din anexele la Ordonanța Guvernului
nr. 11/2007, fără a se rotunji după cele trei zecimale rezultate;
— pentru personalul didactic de predare încadrat la tranșele
de vechime de peste 10 ani, care îndeplinește condiția de
vechime neîntreruptă în învățământ de peste 10 ani, conform
legii, coeficienții de multiplicare prevăzuți în anexele nr. 1.1, 1.2
și 2 la Ordonanța Guvernului nr. 11/2007 vor rămâne
nemodificați;
— pentru personalul didactic de predare încadrat la tranșele
de vechime de peste 10 ani, care nu îndeplinește condiția de
vechime în învățământ de peste 10 ani neîntrerupți, conform
legii, coeficienții de multiplicare prevăzuți la tranșele de peste
10 ani din anexele nr. 1.1, 1.2 și 2 la Ordonanța Guvernului
nr. 11/2007 se vor împărți la 1,15, fără a se rotunji după cele trei
zecimale rezultate.
(2) Prin vechime neîntreruptă în învățământ de peste 10 ani
se înțelege activitatea realizată atât în calitate de personal
didactic de predare, personal didactic de conducere, îndrumare
și control, cât și în calitate de personal didactic auxiliar, cu
contract de muncă într-o unitate/instituție de învățământ/
inspectorat școlar. Se consideră vechime neîntreruptă și
perioadele în care personalul didactic a avut catedră rezervată
în învățământ.
(3) Sporul de stabilitate nu se acordă pentru vechime
recunoscută în învățământ personalului didactic care provine
din alte sectoare de activitate.
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(2) Salariile de merit se vor acorda potrivit legislației în
vigoare.
F. (1) Indemnizațiile pentru personalul didactic de predare
care îndeplinește funcția de diriginte, pentru învățători, institutori
și educatoare, prevăzută de art. 51 alin. (4) din Legea
nr. 128/1997, cu modificările și completările ulterioare, se
calculează ca procent la suma drepturilor salariale prevăzute la
lit. A, B, C și D sau E, devenind bază de calcul pentru celelalte
sporuri și alte drepturi salariale care se calculează la salariul de
bază. Indemnizația de dirigenție se acordă și pentru cadrele
didactice care ocupă funcția de diriginte la clasele de la
învățământul seral sau cu frecvență redusă, în conformitate cu
prevederile în vigoare.
(2) Pentru activitatea de diriginte efectuată de personalul
didactic de predare încadrat cu minimum jumătate de normă,
indemnizația aferentă se va calcula la nivelul salariului de bază
prevăzut pentru normă întreagă.
Art. 4. — Sporul de vechime în muncă se calculează prin
aplicarea procentelor stabilite de lege la salariul de bază
constituit conform art. 3.
Art. 5. — Indemnizația pentru desfășurarea activității
didactice în mediul rural sau în localități izolate se calculează
prin aplicarea procentului stabilit în conformitate cu art. 49
alin. (2) din Legea nr. 128/1997, cu modificările și completările
ulterioare, la salariul de bază al funcției didactice din grilă, stabilit
conform situațiilor prezentate la art. 3 lit. A.
Art. 6. — Sporul pentru titlul științific de doctor se calculează
prin aplicarea procentului de 15% la salariul de bază constituit
conform art. 3.
Art. 7. — Sporul pentru practică pedagogică se calculează
prin aplicarea procentului stabilit în conformitate cu art. 51
alin. (5) din Legea nr. 128/1997, cu modificările și completările
ulterioare, la salariul de bază al funcției didactice din grilă, stabilit
conform situațiilor prezentate la art. 3 lit. A, proporțional cu
numărul elevilor/studenților.
Art. 8. — Sporurile pentru locurile și condițiile specifice în
care se desfășoară activitatea personalului didactic din anexele
nr. 1.1, 1.2 și 2 la Ordonanța Guvernului nr. 11/2007 se
calculează în conformitate cu prevederile legislative specifice,
prin aplicarea procentelor corespunzătoare la salariul de bază
constituit conform art. 3, pentru timpul efectiv de desfășurare a
activității didactice în acele condiții.
Art. 9. — Modul de calcul al salariilor personalului didactic
cuprins în anexele nr. 1.1, 1.2 și 2 la Ordonanța Guvernului
nr. 11/2007 din unitățile, instituțiile de învățământ și alte unități
din subordinea Ministerului Educației, Cercetării și Tineretului
este prezentat în macheta prevăzută în anexa care face parte
integrantă din prezenta metodologie.
Cumulul de funcții
Art. 10. — (1) Posturile didactice rămase vacante, rezervate
sau temporar vacante pot fi ocupate prin cumul, cu contract
individual de muncă cu normă întreagă sau contract individual
de muncă cu timp parțial, pe durată determinată, în conformitate
cu prevederile art. 101 și 1011 din Legea nr. 53/2003 — Codul
muncii, cu modificările și completările ulterioare, de către
personalul didactic existent, încadrat cu normă maximă, de către
cadrele didactice pensionate, precum și de specialiști din alte
sectoare de activitate.
(2) Cumulul de funcții pentru activitatea didactică se poate
efectua în aceeași unitate de învățământ sau în unități de
învățământ diferite, pe o durată de cel mult 10 luni din anul de
învățământ.
Art. 11. — (1) Activitățile efectuate prin cumul în baza unor
contracte individuale de muncă de personalul didactic și de
personalul didactic asociat, inclusiv cadrele didactice pensionate
pentru limită de vârstă, care funcționează pe posturi didactice
de predare, sunt salarizate pentru această activitate în funcție de
condițiile pe care le îndeplinesc pentru încadrarea în una dintre
situațiile prezentate la art. 3 lit. A și cu sporurile și indemnizațiile
prevăzute de art. 49 alin. (2) și (3), art. 50 alin. (3), (7) și (10), în
conformitate cu prevederile art. 51 alin. (8) din Legea
nr. 128/1997, cu modificările și completările ulterioare.
(2) Persoanele care efectuează activități prin cumul, în baza
unor contracte individuale de muncă pe perioadă determinată,
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(4) Sporul de stabilitate se acordă personalului didactic de
predare, indiferent de perioada când a fost acumulată vechimea
efectivă a celor 10 ani neîntrerupți în învățământ, conform celor
de mai sus.
(5) Perioadele în care personalul didactic s-a aflat în
concediu fără plată, conform Legii nr. 128/1997 privind Statutul
personalului didactic, cu modificările și completările ulterioare,
nu întrerup vechimea pentru acordarea sporului de stabilitate.
Se recunosc ca vechime neîntreruptă în învățământ pentru plata
acestui spor perioada concediului pentru creșterea copilului în
vârstă de până la 2 ani (3 ani) și perioada în care personalul
didactic a efectuat stagiul militar, după care s-a reîntors la
catedră.
(6) Personalul didactic pensionat pentru limită de vârstă, care
funcționează cu contract individual de muncă în învățământ
(cumul de pensie cu salariu pe perioadă determinată) și care
are vechime neîntreruptă în sensul celor prevăzute mai sus,
beneficiază de sporul de stabilitate prevăzut de lege.
(7) Sporul prevăzut de art. 50 alin. (11) din Legea
nr. 128/1997, cu modificările și completările ulterioare, se acordă
și profesorilor (ingineri și subingineri) și maiștrilor instructori care
au desfășurat activitate în perioada 1984—1990 cu normă
întreagă în învățământul preuniversitar, dar cu plata salariului
din alte sectoare de activitate și care au activat după anul 1990
și în prezent la catedră.
B. (1) Pentru funcțiile didactice din anexele nr. 1.1 și 1.2 la
Ordonanța Guvernului nr. 11/2007, indemnizația de conducere
se calculează ca procent la salariul de bază din grilă, al funcției
didactice de profesor universitar cu vechime recunoscută în
învățământ de peste 40 de ani și devine bază de calcul pentru
celelalte sporuri și alte drepturi salariale care se calculează la
salariul de bază.
(2) Pentru funcțiile didactice din anexa nr. 2 la Ordonanța
Guvernului nr. 11/2007, indemnizația de conducere se
calculează ca procent la salariul de bază al funcției didactice din
grilă, stabilit conform situațiilor prezentate la lit. A, și devine bază
de calcul pentru celelalte sporuri și alte drepturi salariale care se
calculează la salariul de bază.
(3) Pentru personalul didactic de conducere din unitățile de
învățământ-pilot, nominalizate prin acte legislative, se vor aplica
prevederile Legii nr. 349/2004 pentru modificarea și completarea
Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic.
C. Indemnizația pentru personalul didactic din învățământul
special prevăzută de art. 49 alin. (3) din Legea nr. 128/1997, cu
modificările și completările ulterioare, se calculează ca procent
la salariul de bază al funcției didactice din grilă, stabilit conform
situațiilor prezentate la lit. A, și devine bază de calcul pentru
celelalte sporuri și alte drepturi salariale care se calculează la
salariul de bază.
D. (1) Gradația de merit se calculează prin aplicarea
procentului de 20% la salariul de bază al funcției didactice din
grilă, stabilit conform lit. A, și devine bază de calcul pentru
celelalte sporuri și alte drepturi salariale care se calculează la
salariul de bază.
(2) În învățământul preuniversitar, procentul de 25% pentru
calcularea gradației de merit se aplică în conformitate cu
prevederile Legii nr. 128/1997, astfel cum a fost modificată prin
Legea nr. 108/2007.
E. (1) Salariul de merit se calculează astfel:
a) pentru personalul de execuție procentul de până la 15%
se aplică la suma salariului de bază al funcției didactice din grilă,
stabilit conform lit. A, cu indemnizația pentru învățământul
special pentru personalul care beneficiază de aceasta, devenind
bază de calcul pentru celelalte sporuri și alte drepturi salariale
care se calculează la salariul de bază;
b) pentru personalul de conducere procentul de până la 15%
se aplică la suma salariului de bază al funcției didactice din grilă,
stabilit conform lit. A, cu indemnizația de conducere și cu
indemnizația pentru învățământul special pentru personalul care
beneficiază de aceasta, devenind bază de calcul pentru celelalte
sporuri și alte drepturi salariale care se calculează la salariul de
bază.
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sau a învățământului deschis la distanță, probele de specialitate
sau de aptitudini la admiterea de la liceele din filiera vocațională,
clasele bilingve și cu predare în limbile minorităților care susțin
examenele pentru obținerea certificatului/atestatului de
competență profesională, examenele de bacalaureat, activitatea
de traducere a subiectelor la examen, examenele pentru
ocuparea posturilor didactice din învățământul preuniversitar,
activitatea didactică de pregătire a elevilor din loturile naționale
care participă la concursurile școlare și la olimpiadele elevilor,
activitățile didactice de pregătire suplimentară a elevilor cu ritm
lent de învățare și activitățile de perfecționare și de acordare a
gradelor didactice personalului didactic (cursuri, aplicații,
inspecții, colocvii, examene), admiterea în învățământul
preuniversitar și universitar, activitatea de cercetare științifică pe
bază de contracte de cercetare din învățământul superior,
activitatea referenților (cadre didactice examinatoare) la
susținerea examenului de doctorat și alte activități didactice din
învățământul preuniversitar și universitar, stabilite conform legii.
(2) Salarizarea activităților enumerate mai sus prin plata cu
ora pentru unitățile de învățământ preuniversitar se face prin
ordin al ministrului educației, cercetării și tineretului, iar pentru
instituțiile de învățământ superior se face prin hotărârea
senatului universitar.
Art. 15. — Activitățile salarizate prin plata cu ora pot fi
prestate, în condițiile legii, de către personalul didactic,
specialiștii din alte domenii/sectoare de activitate și de cadrele
didactice pensionate pentru limită de vârstă în condițiile legii.
Art. 16. — Salarizarea în sistem plata cu ora a activităților
didactice se face pe baza unui tarif orar, stabilit în conformitate
cu norma didactică diferențiată pe funcții și pe nivele de
învățământ.
Art. 17. — (1) În învățământul preuniversitar personalul
didactic și personalul didactic asociat, inclusiv cadrele didactice
pensionate pentru limită de vârstă, care funcționează pe posturi
didactice de predare în sistem plata cu ora, sunt salarizate
pentru activitatea depusă în funcție de condițiile pe care le
îndeplinesc de încadrare în una dintre situațiile prezentate la
art. 3 lit. A, cu tariful orar stabilit și cu sporurile și indemnizațiile
prevăzute de art. 49 alin. (2) și (3), art. 50 alin. (3), (7) și (10), în
conformitate cu prevederile art. 51 alin. (8) din Legea
nr. 128/1997, cu modificările și completările ulterioare.
(2) Tarifele din învățământul preuniversitar se calculează
astfel:
— 1/72 pentru norma didactică de 18 ore pe săptămână;
— 1/64 pentru norma didactică de 16 ore pe săptămână în
învățământul special;
— 1/80 pentru norma didactică de 20 de ore pe săptămână
în învățământul special;
— 1/96 pentru norma didactică de 24 de ore pe săptămână;
— 1/80 pentru învățători, institutori învățământ primar;
— 1/100 pentru educatoare, institutori învățământ preșcolar.
(3) Personalul didactic de predare și de instruire practică din
învățământul preuniversitar cu o vechime efectivă în învățământ
de peste 25 de ani, cu gradul didactic I, beneficiază de
reducerea normei didactice cu 2 ore săptămânal, fără
diminuarea salariului. Acest personal didactic poate fi salarizat
în sistem plata cu ora cu tariful orar stabilit în funcție de norma
didactică redusă, în afara programului normal de lucru aferent
funcției de bază, pentru orele didactice ce depășesc această
normă. În această situație tarifele orare se calculează astfel:
— 1/64 pentru norma didactică de 16 ore pe săptămână;
— 1/56 pentru norma didactică de 14 ore pe săptămână în
învățământul special;
— 1/72 pentru norma didactică de 18 ore pe săptămână în
învățământul special;
— 1/88 pentru norma didactică de 22 de ore pe săptămână;
— 1/72 pentru învățători, institutori învățământ primar;
— 1/92 pentru educatoare, institutori învățământ preșcolar.
Art. 18. — (1) În învățământul superior salarizarea în sistem
plata cu ora a activităților didactice se face conform art. 93
alin. (1) din Legea nr. 128/1997, cu modificările și completările
ulterioare, pe baza unui tarif orar stabilit în conformitate cu
prevederile art. 81 alin. (1)—(5) din Legea nr. 128/1997, cu
modificările și completările ulterioare. Tarifele se aplică pentru
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beneficiază și de sporul de vechime în muncă, în conformitate
cu prevederile art. 35 din Legea nr. 53/2003 — Codul muncii, cu
modificările și completările ulterioare.
(3) Cadrele didactice care beneficiază de concediu fără plată
conform art. 102 alin. (1) și (2) din Legea nr. 128/1997, cu
modificările și completările ulterioare, de concediile plătite
acordate conform art. 103 lit. c) și d) din Legea nr. 128/1997, cu
modificările și completările ulterioare, și de concediul pentru
creșterea copilului în vârstă de până la 2 ani (3 ani) prevăzut de
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 148/2005 privind
susținerea familiei în vederea creșterii copilului, aprobată cu
modificări prin Legea nr. 7/2007, cu modificările și completările
ulterioare, nu pot funcționa prin cumul.
(4) În unitățile de învățământ-pilot personalul didactic de
conducere, degrevat parțial sau total de norma de predare, nu
poate desfășura activități didactice prin cumul, în conformitate
cu prevederile art. 46 alin. (3) din Legea nr. 128/1997, astfel cum
a fost modificat prin Legea nr. 349/2004.
Plata cu ora
Art. 12. — (1) Fracțiunile de posturi didactice vacante,
rezervate sau temporar vacante, precum și activitățile care nu se
pot norma în posturi didactice pot fi acoperite, prin plata cu ora,
de către personalul didactic existent, încadrat cu normă maximă,
de cadrele didactice pensionate, precum și de specialiști din alte
sectoare de activitate, potrivit prevederilor art. 16 alin. (4) și celor
ale art. 65 din Legea nr. 128/1997, cu modificările și completările
ulterioare. Deoarece aceste activități sunt prestate în baza
prevederilor legii speciale menționate, nu se încheie contracte
individuale de muncă.
(2) În cazul în care personalul didactic prestează activitate
didactică în sistem plata cu ora, în baza deciziilor încheiate în
conformitate cu Legea nr. 128/1997, cu modificările și
completările ulterioare, acesta nu beneficiază de sporul de
vechime în muncă prevăzut de art. 45 alin. (2) din Ordonanța
de urgență a Guvernului nr. 123/2003 privind creșterile salariale
ce se vor acorda personalului din sectorul bugetar, aprobată cu
modificări prin Legea nr. 164/2004, cu modificările și
completările ulterioare.
(3) Cadrele didactice care beneficiază de condediu fără plată
conform art. 102 alin. (1) și (2) din Legea nr. 128/1997, cu
modificările și completările ulterioare, de concediile plătite
acordate conform art. 103 lit. c) și d) din Legea nr. 128/1997, cu
modificările și completările ulterioare, și de concediul pentru
creșterea copilului în vârstă de până la 2 ani (3 ani) prevăzut de
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 148/2005, aprobată cu
modificări prin Legea nr. 7/2007, cu modificările și completările
ulterioare, nu pot funcționa prin plata cu ora.
(4) Personalul didactic de conducere din unitățile de
învățământ, degrevat parțial sau total de norma de predare,
poate fi salarizat prin plata cu ora, fără diminuarea obligațiilor
prevăzute în fișa postului, dar nu mai mult de 6 ore săptămânal.
(5) În unitățile de învățământ-pilot personalul didactic de
conducere, degrevat parțial sau total de norma de predare, nu
poate desfășura activități didactice în regim de plată cu ora, în
conformitate cu prevederile art. 46 alin. (3) din Legea
nr. 128/1997, astfel cum a fost modificat prin Legea
nr. 349/2004.
(6) Liderii sindicatelor din învățământ, cu drept de rezervare
a catedrei, pot fi remunerați prin plata cu ora pentru efectuarea
a maximum 4 ore săptămânal.
Art. 13. — (1) În învățământ, plata cu ora se poate aplica și
pentru activitățile didactice care nu pot fi normate în posturi
didactice în conformitate cu prevederile art. 51 alin. (12) din
Legea nr. 128/1997, cu modificările și completările ulterioare.
(2) Activitățile didactice care nu pot fi normate în posturi
didactice se salarizează prin metodologii specifice, aprobate prin
ordin al ministrului educației, cercetării și tineretului, emis
înaintea desfășurării acestora.
At. 14. — (1) Pot fi salarizate prin plata cu ora următoarele
activități: repartizarea absolvenților de gimnaziu în licee și școli
de arte și meserii, teste naționale și alte examinări sau testări
stabilite de Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului,
examenele de absolvire a școlilor de artă și meserii,
profesionale, postliceale și a învățământului cu frecvență redusă
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numărul de ore convenționale echivalente orelor fizice
îndeplinite.
(2) Tarifele din învățământul superior se calculează astfel:
a) 1/28 pentru ora echivalentă din postul de profesor
universitar;
b) 1/36 pentru ora echivalentă din postul de conferențiar
universitar;
c) 1/44 pentru ora echivalentă din posturile de lector
universitar (șef de lucrări) și asistent universitar.
(3) Orele de curs efectuate în sistem plata cu ora de
persoana care îndeplinește condițiile de ocupare a postului
(doctorat și vechime pentru posturile de profesor universitar și
conferențiar universitar, respectiv doctorand și vechime pentru
postul de lector/șef de lucrări sau asistent universitar cu
activitate de curs în normă) se plătesc la salariul funcției
didactice îndeplinite, prin plata cu ora, corespunzător vechimii
recunoscute în învățământ.

(4) În cazul îndeplinirii condiției minimale pentru activitatea
de curs (doctorand, vechime de șef de lucrări), plata cu ora se
face la salariul cuvenit funcției de lector/șef de lucrări.
(5) Conferențiarii, șefii de lucrări (lectorii) și asistenții
universitari care efectuează ore de seminar, laborator sau altele
similare din posturi didactice superioare vor fi retribuiți, prin plata
cu ora, cu salariile corespunzătoare funcțiilor didactice pentru
care îndeplinesc condițiile de studii (doctorat) și vechime.
(6) Conferențiarii și șefii de lucrări (lectorii) care efectuează
ore din posturi didactice de șefi de lucrări (lectori) sau de
asistenți vor fi salarizați, în sistem plata cu ora, cu salariile și
tarifele corespunzătoare postului didactic vacant, la vechimea
recunoscută în învățământ.
Art. 19. — În învățământul superior salarizarea prin plata cu
ora a activităților didactice din posturile de preparator se face
pe baza unui tarif orar de 1/44 din salariul de bază al funcției
didactice din grilă stabilit conform situațiilor prezentate la art. 3
lit. A.

ce

ANEXĂ
la metodologie
M A C H E TA

an

el

or

fiz
i

de calcul al salariului personalului didactic cuprins în anexele nr. 1.1, 1.2 și 2
la Ordonanța Guvernului nr. 11/2007
SALARIUL DE BAZĂ

pe

rs
o

A. Salariul de bază al funcției didactice conform grilei

B = procentul aferent x A/procentul aferent x salariul grilă
profesor universitar tranșă vechime peste 40 de ani

ra
ii
g

D1 = 20% x A, respectiv 25% x A, potrivit Legii nr. 108/2007
D2 = 20% x A

us

iv

in

fo

rm

D1. Gradație de merit [art. 50 alin. (3) din Legea
nr. 128/1997; Legea nr. 108/2007]
D2. Gradație de merit [art. 90 alin. (6) din Legea
nr. 128/19971)]

C = 15% x A

ăr

C. Indemnizație pentru învățământ special [art. 49
alin. (3) din Legea nr. 128/1997]

tu

ite

a

B. Indemnizație de conducere [art. 51 alin. (1), (2), (3)/
art. 91 alin. (1), (2) din Legea nr. 128/1997]

E = până la 15% x (A+B+C)

at

ex

cl

E. Salariul de merit [art. 50 alin. (7); art. 90 alin. (10)
din Legea nr. 128/1997]

F = 10% x [A+B+C+(D1 sau E)]

D

es

tin

F. Indemnizație dirigenție, învățători, educatoare, institutori
[art. 51 alin. (4) din Legea nr. 128/1997]

Spor de vechime în muncă
Indemnizație mediu rural sau localități izolate [art. 49
alin. (2) din Legea nr. 128/1997, modificată]
Spor titlu științific [art. 50 alin. (10), art. 90 alin. (5)
din Legea nr. 128/1997]

= 5—25% x Salariul de bază
= 5—80% x A
= 15% x Salariul de bază

Spor practică pedagogică [art. 51 alin. (5) din Legea
nr. 128/1997]

= 10—25% x A (proporțional cu nr. de elevi/studenți)

Spor condiții periculoase și vătămătoare [art. 8 lit. a)
din Hotărârea Guvernului nr. 281/1993]

= % x Salariul de bază (proporțional cu timpul lucrat)

Spor predare simultană [art. 8 lit. b) din Hotărârea
Guvernului nr. 281/1993]

= 7, 10, 15% x Salariul de bază

1)
Pentru personalul didactic de conducere din învățământul universitar, calculul se face cu respectarea prevederilor art. 90 alin. (6) din Legea
nr. 128/1997, cu modificările și completările ulterioare.
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ANEXA Nr. II

METODOLOGIA DE CALCUL

al drepturilor salariale care se acordă personalului didactic auxiliar cuprins în anexa nr. 3
la Ordonanța Guvernului nr. 11/2007

ra
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F. (1) Sporul de stabilitate prevăzut la art. 50 alin. (11) din
Legea nr. 128/1997, cu modificările și completările ulterioare, se
acordă pentru o vechime efectivă, neîntreruptă în învățământ
de peste 10 ani personalului didactic auxiliar care își desfășoară
activitatea în învățământ. Prin vechime efectivă, neîntreruptă în
învățământ de peste 10 ani se înțelege activitatea realizată în
calitate de personal didactic cu contract de muncă într-o
unitate/instituție de învățământ. Personalului didactic auxiliar
care a fost încadrat pe funcție didactică de predare în timpul
celor 10 ani i se consideră vechime neîntreruptă și perioadele în
care acesta a avut catedră rezervată în învățământ.
(2) Sporul de stabilitate se acordă personalului didactic
auxiliar, indiferent de perioada când a fost acumulată vechimea
efectivă a celor 10 ani neîntrerupți în învățământ, conform celor
prevăzute la alin. (1).
(3) Perioadele în care personalul didactic auxiliar s-a aflat în
concediu fără plată, conform Legii nr. 128/1997 privind Statutul
personalului didactic, cu modificările și completările ulterioare,
nu întrerup vechimea pentru acordarea sporului de stabilitate.
(4) Se recunoaște ca vechime neîntreruptă în învățământ
pentru plata acestui spor perioada concediului pentru creșterea
copilului în vârstă de până la 2 ani (3 ani), prevăzută de
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 148/2005, aprobată cu
modificări prin Legea nr. 7/2007, cu modificările și completările
ulterioare, și perioada în care personalul didactic auxiliar a
efectuat stagiul militar, după care s-a reîntors la post.
(5) Personalul didactic auxiliar pensionat pentru limită de
vârstă, care funcționează cu contract individual de muncă în
învățământ (cumul pensie cu salariu, pe perioadă determinată)
și are vechime efectivă, neîntreruptă în sensul celor prevăzute
mai sus, beneficiază de sporul de stabilitate prevăzut de lege.
(6) Sporul de stabilitate se calculează prin aplicarea
procentului de 15% la suma drepturilor salariale prevăzute la
lit. A, B, C și D sau E, devenind bază de calcul pentru celelalte
sporuri și alte drepturi salariale care se calculează la salariul de
bază.
Art. 4. — (1) Sporul de vechime în muncă se calculează prin
aplicarea procentelor stabilite de lege la salariul de bază
constituit conform art. 3.
(2) Persoanele care efectuează activități prin cumul, în baza
unor contracte individuale de muncă pe perioadă determinată,
beneficiază și de sporul de vechime în muncă, în conformitate
cu prevederile art. 35 din Legea nr. 53/2003 — Codul muncii, cu
modificările și completările ulterioare.
(3) Sporul de vechime în muncă se acordă și personalului
didactic auxiliar pensionat pentru limită de vârstă, corespunzător
vechimii în muncă dobândite în întreaga activitate, dacă acesta
este angajat în baza unui nou contract individual de muncă.
Art. 5. — Sporul pentru titlul științific de doctor se calculează
prin aplicarea procentului de 15% la salariul de bază constituit
conform art. 3.
Art. 6. — Sporurile pentru locurile și condițiile specifice în
care se desfășoară activitatea personalului didactic auxiliar din
anexa nr. 3 la Ordonanța Guvernului nr. 11/2007 se calculează
în conformitate cu prevederile legislative specifice, prin aplicarea
procentelor corespunzătoare la salariul de bază constituit
conform art. 3, pentru timpul efectiv de desfășurare a activității
didactice în acele condiții.
Art. 7. — Sporul pentru plata orelor suplimentare se
calculează la salariul de bază orar, constituit conform art. 3,
numai pentru cazurile prevăzute de art. 117—120 din Legea
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Art. 1. — Prezenta metodologie se aplică personalului
didactic auxiliar cuprins în anexa nr. 3 la Ordonanța Guvernului
nr. 11/2007 privind creșterile salariale ce se vor acorda în anul
2007 personalului didactic din învățământ, salarizat potrivit Legii
nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic.
Art. 2. — (1) Salariul personalului didactic auxiliar este
compus din salariul de bază, la care se adaugă sporurile care nu
fac parte din acesta și alte drepturi salariale prevăzute de lege.
(2) Salariul de bază este format din:
A. salariul de bază al funcției didactice auxiliare conform grilei
de salarizare, care include sporul de suprasolicitare
neuropsihică existent la toate gradele și treptele profesionale;
B. indemnizația de conducere;
C. indemnizația pentru învățământul special;
D. gradația de merit;
E. salariul de merit;
F. sporul de stabilitate.
Art. 3. — Modul de calcul pentru salariul de bază al
personalului didactic auxiliar încadrat pe funcțiile din anexa nr. 3
la Ordonanța Guvernului nr. 11/2007 este următorul:
A. Salariul de bază al funcției didactice auxiliare conform
grilei se stabilește în baza reglementărilor prevăzute în
Ordonanța Guvernului nr. 11/2007 și cuprinde la coeficientul
minim și maxim al fiecărui grad profesional/fiecărei trepte
profesionale sporul pentru suprasolicitare neuropsihică.
B. Indemnizația de conducere se calculează ca procent la
salariul de bază al funcției didactice auxiliare din grilă, stabilit
conform lit. A, și devine bază de calcul pentru celelalte sporuri
și alte drepturi salariale care se calculează la salariul de bază.
C. Indemnizația pentru personalul didactic auxiliar din
învățământul special prevăzută de art. 49 alin. (3) din Legea
nr. 128/1997, cu modificările și completările ulterioare, se
calculează ca procent la salariul de bază al funcției didactice
auxiliare din grilă, stabilit conform lit. A, și devine bază de calcul
pentru celelalte sporuri și alte drepturi salariale care se
calculează la salariul de bază.
D. (1) Gradația de merit se calculează prin aplicarea
procentului de 20% la salariul de bază al funcției didactice din
grilă, stabilit conform lit. A, și devine bază de calcul pentru
celelalte sporuri și alte drepturi salariale care se calculează la
salariul de bază.
(2) În învățământul preuniversitar, procentul de 25% pentru
calcularea gradației de merit se aplică în conformitate cu
prevederile Legii nr. 128/1997, astfel cum a fost modificată prin
Legea nr. 108/2007.
E. (1) Salariul de merit se calculează astfel:
— pentru personalul de execuție, procentul de până la 15%
se aplică la suma salariului de bază al funcției didactice auxiliare
din grilă, stabilit conform lit. A, cu indemnizația pentru
învățământul special pentru personalul care beneficiază de
aceasta, devenind bază de calcul pentru celelalte sporuri și alte
drepturi salariale care se calculează la salariul de bază;
— pentru personalul de conducere, procentul de până la
15% se aplică la suma salariului de bază al funcției didactice
auxiliare din grilă, stabilit conform lit. A, cu indemnizația de
conducere și cu indemnizația pentru învățământul special pentru
personalul care beneficiază de aceasta, devenind bază de
calcul pentru celelalte sporuri și alte drepturi salariale care se
calculează la salariul de bază.
(2) Salariile de merit se vor acorda potrivit legislației în
vigoare.
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nr. 11/2007 din unitățile, instituțiile de învățământ și alte unități
din structura Ministerului Educației, Cercetării și Tineretului este
prezentat în macheta prevăzută în anexa care face parte
integrantă din prezenta metodologie.

nr. 53/2003 — Codul muncii, cu modificările și completările
ulterioare.
Art. 8. — Modul de calcul al salariilor personalului didactic
auxiliar cuprins în anexa nr. 3 la Ordonanța Guvernului

ANEXĂ
la metodologie
M A C H E TA

de calcul al salariului personalului didactic auxiliar din învățământ cuprins în anexa nr. 3
la Ordonanța Guvernului nr. 11/2007

SALARIUL DE BAZĂ

A. Salariul de bază al funcției didactice conform grilei

B = procent aferent x A

B. Indemnizație de conducere
C. Indemnizație pentru învățământ special [art. 49
alin. (3) din Legea nr. 128/1997]

fiz
i

ce

C = 15% x A

or

D1. Gradație de merit [art. 50 alin. (3) din Legea
nr. 128/1997; Legea nr. 108/2007]
D2. Gradație de merit [art. 90 alin. (6) din Legea
nr. 128/1997]
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D1 = 20% x A; respectiv 25% x A, potrivit Legii nr. 108/2007
D2 = 20% x A

E. Salariul de merit [art. 50 alin. (7), art. 90 alin. (10)
din Legea nr. 128/1997]

ra

F = 15% x [A+B+C+(D sau E)]
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F. Sporul de stabilitate [art. 50 alin. (11), art. 90 alin. (12)
din Legea nr. 128/1997]
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a

E = până la 15% x (A+B+C)

= 5–25% x Salariul de bază

in

fo

Spor de vechime în muncă

= 15% x Salariul de bază

ex

cl
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iv

Spor titlu științific [art. 50 alin. (10), art. 90 alin. (5)
din Legea nr. 128/1997]

= % x Salariul de bază (proporțional cu timpul lucrat)

es

tin

at

Spor condiții periculoase și vătămătoare [art. 8 lit. a)
din Hotărârea Guvernului nr. 281/1993]

D

Spor pentru condiții grele de muncă [art. 8 lit. c)
din Hotărârea Guvernului nr. 281/1993]
Ore suplimentare [art. 9 din Hotărârea Guvernului
nr. 281/1993 și art. 120 din Legea nr. 53/2003]

= % x Salariul de bază (proporțional cu timpul lucrat)
= Salariul de bază/170 ore) x 1,75 (sau 2) x nr. ore
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