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Toate unitatile de lnvatamant din Craiova ~i judet

In conformitate cu prevederile OME nr. 3887 /23.05.2022 privind aprobarea normelor de plata a
personalului din cadrul comisiilor desemnate in cadrul concursului national de ocupare a posturilor
didactice/catedrelor vacante I rezervate din invatamantul preuniversitar $i examenului national pentru
definitivare In invatamantul preuniversitar, pentru organizarea ~i desfa~urarea admiterii Tn Tnvatamantul
liceal, Tn invatamantul profesional de stat $i in invatamantul dual pentru anul $Colar 2022-2023, evaluarii
nationale a absolventilor clasei a VIII-a, examenului national de bacalaureat, examenelor de absolvire/
certificare a calificarii profesionale pentru Tnvatamantul profesional, liceal $i postliceal, sesiunile anului 2022,
personalului care asigura desfa~urarea activitatilor in cadrul comisiilor stabilite prin ordinul mentionat
anterior, in baza unui contract civil de furnizare servicii pentru activitati independente ocazionale i se
achita drepturile bane$ti corespunzatoare.
Plata sumelor datorate/ calculate potrivit prevederilor OME nr. 3887 /23.05.2022, reprezentand
drept onorarii pentru activitatile desfa~urate, se efectueaza de la titlul 10 "Cheltuieli de personal" alineatul
10.01.11 "Fond aferent platii cu ora".
Persoanele care fac parte din comisiile prevazute Tn Normele metodologice beneficiaza de
decontarea cheltuielilor de cazare, transport $i diurna, drepturile prevazute Tn H.G.nr.714/2018, cu
modificarile $i completarile ulterioare.
Pentru personalul remunerat potrivit prevederilor OME nr. 3887 /23.05.2022 aflat Tn activitate Tn
perioada desfa$urarii concursurilor/examenelor nationale, participarea la aceste activitati se realizeaza cu
conditia recuperarii activitatilor corespunzatoare functiei de baza, din perioada respectiva.
In vederea determinarii fondurilor necesare pentru plata examenelor nationale desfa$urate pana la
data de 22 iulie 2022, unitatile invatamant desemnate centre de examen/ concurs/ de evaluare - pentru
sumele datorate/ calculate potrivit prevederilor OME nr. 3887 /23.05.2022, vor Tntocmi $i transmite la l.S.J.
Do!j necesarul de credite, conform machetei:
Nr.crt.

Denumire examen

Sume brute calculate conform OME
nr. 3887 /23.05.2022 (alin. 10.01.11)

Sume calculate in baza
prevederilor H.G.nr.714/2018

(lei)

(iei)

Total
Solicitarea de credite, asumata de catre ordonatorul de credite, se transmite la l.S.J.Dolj pana la data
de 22 iulie 2022, la adresa de email contabilitate @isjdol j.ro .
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ORDIN
privlnd aprobarea normelor de pJata a personalului din cadrul comisiilor desemnate in cadrul
concursuluj national de ocupare a posturilor didactice/catedreJor vacante/rezervate din
invaµimantul preuniversitar fi examenulul national pentru definitivare in invat:amantul
preunlversitar, pentru organizarea ,1 desfi'1lrarea admiterii In fnvlitamAntul Jiceal, in
invitam4ntul profesional de stat in invatamantul dual de stat pentru anul ~colar 2022 - 2023,
evaluarii nationale a absolventilor clasei a VIII-a, examenului national de bacalaureat,
examenelor de absolvire/certificare a calificarii profesionale pentru invatamintul profesional,
Jiceal postliceal, sesiunile anului 2022

'i
'i

ln temeiul prevederilor art. 89, art 94 alin. (1) ~i alin. (2) lit. s) ~ix), art. 104, art.

111 alin.

(1) lit. d), art. 241 alin. (1) din Legea educatiei nationale nr. 1/2011, cu modifid1rile ~i completarile
ulterioare,
in conformitate cu prevederile Hotar~rii Guvernului nr. 714/2018 privind drepturile ~i
obligatiile personalului autoritatilor ~i institutiilor publice pe perioada delegarii ~i deta~arii tn alta
localitate, precum ~i in cazul deplasarii Tn interesul serviciului,
avand in vedere:
- prevederile Ordinului ministrului educatiei nr. 5149/2021 privind organizarea ~i
desra~urarea evaluarii nationale pentru absolvenpi clasei a VIII-a l'n anul $Colar 2021-2022,
- prevederile Ordinului ministrului educatiei nr. 5151/2021 privind organizarea ~i
desta~urarea examenului national de bacalaureat - 2021,
• prevederile Ordinului ministrului educa~iei, cercetarii, tineretului ~i sportului nr.
5756/2012 privind aprobarea Metodologiei de organizare ~I desfii$urare a probelor specifice din
cadrul examenului de bacalaureat, sustinute de absolveniii sec~iilor bilingve romano-spaniole, cu
completarile ulterioare,
- prevederile Ordinului ministrului educa~iei, cercetarii, tincretului $i sportului nr.
5720/2012 privind organizarea $i desra$urarea probelor specifice sus~inute de elevii sectiilor
bilingve francofone In vederea obtinerii mentiunii speciale ,,sectie bilingva francofona" pe diploma
de bacalaureat, cu modificarile ulterioare,
- prevederile Ordinului ministrului educa~iei, cercetarii, tineretului $i sportulul nr.
5222/2011 privind aprobarea Metodologiei de organizare ~i desfa$urare a examenului de
certificare a calificarii profesionale a absolvenfilor ciclului inferior al liceului care au urmat stagiile
de pregatire practidi, cu modificarile ulterioare,
- prevederile Ordinului ministrului educaiiei nafionale nr. 4435/2014 privind aprobarea
Metodologiei de organizare ~i desra$urare a examenului de certificare a caliticarii profesionale
pentru absolventii inva~mantului profesional cu durata de 3 ani, cu modifidirile ~i completarile
ulterioare,
• prevederile Ordinului ministrului educatiei $i cercetarii nr. 5460/2020 privind aprobarea
Metodologiei de organizare ~i desta~urare a examenului pentr11 ohiinerea atestatului de
competenfa Jingvistica pentru absolven!ii claselor cu studiu intensiv $i bilingv al unei limbi
moderne §i pentru absolventii claselor cu predare in limbile minorita~ilor, precum ~i a atestatului
pentru predarea unei limbi moderne la grupe/clase din tnvatamantul pre§colar ~i primar de catre
absolventii daselor cu profil pedagogic, specializarea tnvatator-educatoare, cu modiflcarile
ulterioare,
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- prevederile Ordinului ministrului educaiiei, cercetarii ~i inovarii nr. 4843/2009 privind
aprobarea Metodologiei de organizare ~i desfa~urare a examenului de atestare a competen~elor
profesionale a absolventilor claselor de matematica-informatica ~i matematidHnformatica,
intensiv informatica,
- prevederile Ordinului ministrului educatiei nationa!e nr. 4433/2014 privind aprobarea
Metodologiei de organizare ~i desfa$urare a examenului de certificare a calificarii absolven~ilor
invafamantului liceaJ, filiera vocationala, cu modificarile ulterioare,
- prevederile Ordinului ministrului educatiei na~ionale nr. 4434/2014 privind aprobarea
Metodologiei de organizare ~i desfii~urare a examenului de certificare a calificarii absolventilor
din invatamantului liceal, filiera tehnologica, cu modificarile §i completariJe ulterioare,
- prevederile Ordinului ministrului educatiei nationale nr. 5005/2014 privind aprobarea
Metodologiei de organizare §i desfa§urare a examenului de certificare a calificarii profesionale a
absolventilor invatamantului postliceal, cu modificarile ~i completarile ulterioare,
- prevederile Ordinului ministrului educatiei nr. 5150/2021 privind organizarea ~i
desta§urarea admiterii tn tnvatiimantul liceal pentru anul ~colar 2022-2023,
- prevederile Ordinului ministrului educatiei nr. 5142/2021 privind organizarea,
desfa§urarea ~i calendarul admiterii tn lnvatamantul profesional de stat ~i invatamantul dual de
stat pentru anul §Colar 2022 - 2023,
· prevederile art. 77 din Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic de
predare dln lnvatamiintul preuniversitar in anul ~colar 2022-2023, aprobata prin Ordinul
ministrului educa~iei nr. 5578/2021,
• prevederile art. 44 alin. (1) $i (2) din Ordinul mlnistrului educatiei $i cercetarii
nr.
5434/2020 privind aprobarea Metodologiei-cadru de organizare $i desfii~urare a examenului
national pentru definitivare tn fnvatamantul preuniversitar,
In conformitate cu art, 13 alin. (3) din Hotararea Guvernului nr. 369/2021 privind
organizarea ~i functionarea Ministerului Educariei, cu modificarile ;?i completarile ulterioare,

MINISTRUL EDUCATU::l

emite prezentul ordin:
Art. 1 Se aproba normele de plata a personalului din cadrul comisiilor desemnate In cadrul
concursului national de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din
invatamantul preuniversitar, sesiunea 2022, prevazute tn anexa nr. 1 la prezentul ordin.
Art. 2 Se aproba normeie de plata a personalului din cadrul comisiilor desemnate i'n cadrul
examenuJui na~ional pentru definitivare in i'nvatamantul preuniversitar, sesiunea 2022. prevazute
In anexa nr. 2 la prezentul ordin.
Art. 3 Se aproba normele de plata a personalului care face parte din comisiile pentru
organizarea ~i desra~urarea admiterii in invatamantul liceal, tn lnvatamantul profesional de stat
~i in tnvatamantul dual de stat pentru anul $COiar 2022-2023 prevazute in anexa nr. 3 la prezentul
ordin.
Art. 4 Se aproba normele de plata a personalului care face parte din comisiile pentru
organizarea ~i desfil;?urarea evaluarii nationale a absolveniilor clasei a VIII-a, examenului na!ional
2
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de bacalaureat, examenelor de absolvire/certificare a calificarii profesionale pentru invatamantul
profesional, liceal §i postliceal, sesiunile anului 2022, prevazute In anexa nr. 4 la prezentul ordin.
Art. 5 Cu data intrarii In vlgoare a prezentului ordin, se abroga Ordinul ministrului
educaiiei nr. 3988/2021 privind aprobarea normelor de plata a personalului din cadrul comisiilor
desemnate in cadrul concursutui national de ocupare a posturilor didactice/catedr.elor
vacante/rezervate din lnva}amantul preuniversitar ~i examenului national pentru definitivare in
inva\:amantul preuniversitar, pentru organizarea ~i desfa§urarea admiterii in invaµimantul liceal
de stat, mtnvatamantul profesional de stat ~i in tnvatam~ntul dual pentru calificari profesionale
de nivel 3, conform Cadrului national al califidirilor, evaluarii naiionale a absolven~ilor dasei a
VIII-a, examenului naiional de bacalaureat, examcnelor de abso!vire/certificare a califidirii
profesionale pentru tnvatamantul profesional, liceal ~i postliceal, sesiunile anului 2021.
Art. 6 (1) Personalul remunerat, care asigura des~~urarea activitatilor 1n cadrul comisiilor
stabilite prin prezentul ordin, poate opta pentru achitarea drepturilor bane~ti, pentru una din
variantele:
a) in baza contractulul civil de furnizare servicii pentru activitati independente ocazionale,
fncheiat cu unitatile de tnva~amant preuniversitar sau inspectoratul §Colar in care persoanele
respective au prestat activitatea/activitatile pentru care sunt retribuite;
b) In baza contractelor individuale de munca pe perioada determinata, cu timp partial,
incheiate cu unitatile de lnvatamant preuniversitar/inspectoratul ~colar In care membrii
comisiilor respective au funciia de baza In anul §Colar 2021-2022.
(2) Modelul contractului civil de furnizare servicii pentru activitati independente
ocazionale este prevazut In anexa nr. 5 la prezentul ordin.
(3) fn situatia J'n care persoana opteaza pentru incheierea unui contract civil de furnizare
servicii pentru activitati independente ocazionale conform alin. (1) lit a). remuneratia cuvenira
reprezinta preiul contractului ~i este supusa exdusiv impozitarii cu 10%.
(4) Yn situatia in care persoana opteaza pentru lncheierea unui contract individual de
munca, potrivit alin. (1) lit b), retribu~ia cuvenita reprezinta salariul brut, din care se retin: CAS25%, CASS - 10% ~i impozit • 10%.
Art. 7 Anexele 1-5 fac parte integranta din prezentul ordin.
"· ... · Art. 8 Directia Generala fnva~mant Preuniversitar, Directia Generala Management,
Resurse Umane ~i Retea ~colara, Directia Generala Economica, Direc~ia Generata Minoritati ~i
Relatia cu Parlamentul, inspectoratele ~colare precum ~i ronducerile unita}ilor de invatamant due
la tndeplinire prevederile prezentului ordin.
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Anexa nr. 1 la Ordinul ministrului educa~iei nr. ~.¥· din~.n(~022
Norme de pJata a personalului din cadrul comisiilor desemnate in cadrul concursului

national de ocupare a posturilor didactice/ catedrelor vacante/rezervate din
invatamantul preuniversitar, sesiunea 2022
Art. 1 (1) Pentru organizarea $i desra$urarea concursului se nume$te corn1s1a
Bucure$ti de organizare $i desfa~mrare a concursului, prin decizia
inspectorului i>Colar general, 'in urmatoarea componen~a:
a) pre$edinte ·inspector $Colar general adjunct/inspector $COiar;
b) 4-20 secretari · inspectori $Colari cu atribuiii referitoare la managementul resurselor
umane/inspectori ~colari/directori;
c) 4-15 informaticieni/anali$ti programatori - fiecare remunerat cu un tarif de 4 lei/fi§a
candidat operata;
d) consilierulfconsilierii juridic(i) ai inspectoratului ~colar.
(2) Pentru activitatea desra~rnrata In cadrul concursului na~ional de ocupare a posturilor
didactice/catedrelor vacante/rezervate, persoana responsabila cu activitatea de comunicaiii
virtuale la nivelul inspectoratelor §colare sau a centrelor de concurs este remunerata cu 950
jude~eana/municipiuJui

lei.

Art. 2 (1) Proba scrisa a concursului are loc in centre de concurs, iar activitatea cenlrului
de concurs este coordonata de o comisie, numita prin decizia inspectorului $Colar general, in
urmatoarea componenta:
a) pre~edinte ·inspector §COiar;
b) secretar - directorulfdirectorul adjunct al unitatii de invaiamant In care se desra$Oara
proba scrisa - remunerat cu 300 lei;
c) 6-18 membri • inspectori ljColari, directori/directori adjunc~i;
d) 4·6 informaticieni/anali~ti programatoli/ajutori analil]ti programatori - fiecare
remunerat cu 250 lei;
e) profesori asistenti (supraveghetori) - 6 ore/zi, fiecare remunerat cu un tarif de 120
lei/zi.
(2) Pentru activitatea desra~urata in cadrul concursului national de ocupare a posturilor
didactice/catedrelor vacante/rezervate, persoana responsabila cu derularea lji rnonitorizarea
procesului de supraveghere audio-video este platita cu BOO lei.
Art. 3 Comisia judeieana/municipiului Bucure§ti de organizare ~i desfa§urare a probelor
oraJe eliminatorii, numita prin decizia inspectorului ~colar general, are urmatoarea
componenia:
a) pre~edinte - inspector ~colar general adjunct/inspector ~colar;
b) membri - cate doi profesori de specialitate titulari, cu gradul didactic I sau
II/responsabili ai comisiilor metodice/inspectori ~colarijmetodi~ti ai inspectoratului §Colar
pentru fiecare limba moderna/materna la care s~au !nscris candidati, pentru eel mult 40 de
candidati - fiecare remunerat cu un tarif de 11 lei/candidat, cu exceptia inspectorilor $COlari;
c) 1-7 secretari - inspector! ~colari.

Art. 4 (1) Comisia de evaluare a luc:rarilor scrise se constituie !a nivelui fiecarui c.:entru de
eva!uare, prin decizie a inspectorului ~colar general, in urmatoarea componenta:
a) pre~edinte - inspector ~colar general adjunct/inspector $COiar
b) profesori evaluatori - cate doi profesori evaluatori din tnva~~hnantul preuniversitar
avand gradul didactic I sau 11 pentru fiecare disciplina de concurs/80 iucrari scrise -fiecare
remunerat cu un tarif de 18 Jei/lucrare evaluata;

c) al trerlea proksor rvaiuator, du pa caz, conform prevederilor art. 70 alin. ( 4) din
Metodologia-cadru aprobatil prin Orct!nu! ministrullli educatiei nr. 5578/2021 - remunerat cu
un tarif de 1H !eijlucrare evaluata;
d) 3-8 secretari de comisie ~ cadre didactice din lnvaiamantul preuniversitar - fiecare
rcmunerat cu 370 lei;
e) •H3 informaticieni - fiecare remunerat cu un turif de 4 lei/lucrarc s<:risa operJta.
(2) In mod excep~iona!, pentru disciµlincle la care nu sc ldentifica profesori evaluatori din
lnva;.i.hnilntul preuniversitar avand gradul didactic I sou II, inspectorul ~colar general poate
numi, cu avizul Ministerului Educa}:iei, membri In comisiile de evaluarc a lucrariJor scrise
!nspectori ~coldri sau profosori titulari din i'nvatamantul preuniversltar, care au dobtlndil eel
put.in definitivarea In invatamant ori cadre <lidactice din lnva~amantul universitar, remunera~i
cv un larif de 18 lei/lucrare evaluata.

Art. 5 (1) Pentru evalu~rea Jucrarilor pentru rare s-<m depus contestatii se constituie, prin
decizie a inspectoruiui ~colar general, comisia de solutionare a contesta~iHor formata !n
totalitate din alte persoane de.cat cele din comisin de evaluare a lucrarilor sr.rise:
a) pre$edinte - inspector t'COlar general/inspector $COiar general adjunct/inspector
~colar;

Li) profosori evaluatori · dite doi profesori cvaluatori din invn}amantul prcuniversitar
av£ind gradul didactic I sau II pcntru fiecare disciplina de concurs/80 lucrari scrise - remunerat
cu un tarif de 1.8 letjlucrare evaluata;
c) a! trcilea profesor evaluator, dupa caz, conform prevederilor art. 70 alin. (4) din

i•.1etodologia-cadru aprobata pr!n Ordinul ministrului educa}ici nr. 5573/2021- rcmune1;at cu
un tarif de 18 lei/lucrnre ev;:1luata;
d) 2-4 secretari de comisie - cadre didactice din tnvatamantul preuniversitar - fiecare
rernuner~t

cu 370 lei;
e) 4--8 mformaticleni-flccare remunernt cu un tarlf de 4 lei/lucrare scrisa operata.
(2J in mod excep;ional, pentru disciplineie la care nu se identifica profesori evaluatori din
i'nvati-imLlntu! preuniversitar avand gradul didactic I sau II, inspectorul ~colar general poate
mnni, cu avizul Ministerului Etlucapei, mernbri tn comisia de solu}ionare a contcstatillor
inspectori ~cola.ri s:w profesori titulari din inva~amilntul preuniversitar, care au do 1)andit ce!
pu}in riefinitivarea in i'nva~amant orl cadre didactice din 1nvatamantul universitar, remnnera~i
cu un t<irif de 18 Jei/lucrarc evaluHta.
Art. 6 Pcrsoanele care fac parte dln comisiile prcva..ute In prczentul ordin benefidaza de
dccontarea che!tuiclilor de cazare, transport ~i indemnizatia de delegare, drepturile prevazute
]n Hotararea Guvernului 714/2018 privind drepturile ~i obligaiiile personalului autoritatilor ~i
institutiilor publice pe perioada delcgarii ~i deta;;arii i'n alta locttlitate, precum ~i In cazul
dep!asaiii In interesul serviciului. Decontarea ncestor cheltuicH se acorda, du pa caz, de unitatea
de invil~amant sau de !nspectoratul ~colar fn cnre acestea au func~ifl de baza.

/,rt. 7 (1) ¥n situatia In care persoanelc remunerate, care asigura desra:jurdrea activita~llor
'n 1'.~Hirul comisiilor stabilite prin prezentele Norme metodologice, opteaza pentru achitarea
<ll'epturilor b?.'irn~t-ti !n baz;:i, contractului civil de furnizare servicii pentru .:.ctivitari
independentc ocaziona!e, atunci:
a) drepturilc bane§ti pentru plata Rctivitatii persoanei responsGbilc cu activitatea de
•omunic<i~ii virtualP la nivclul inspectoratelor ~coktre sau la nivelul centrclor de concurs, plata
informaticienilcr/anali~tilor programatori/ajutorilor anali~ti programatori care foe parte din
comisia jucteteanii/combia municipiului Bucure~ti de organizare ~i desfa~mrare a concursului
national <le ornpare il postur:lor didactice/ catcdrelor vacante/rezervate din tnvi:itamantul
pnwnlvcrsitar/ comisia jude~eani:l/municipiului Bucurc~ti de organizare $i desfa~urare a
prnbclor orale eliminntorii se zisigura de inspectoratul ~coiar ?i se achita de catre inspccl.orutul
2

$Colar In baza contractului civll de furnizare servicii pentrn activita~i independente ocazionale
1ncheiat cu inspectoratul ~colar;
b) drepturile bane§ti pentru plata personalului care face parte din comisiile prevazute la
art. 2, 4 ~i 5 sunt achitate de unita~ile de !nvatamant preuniversitar desemnate centre de
concurs/evaluare/contesta~ii, In baza contractului civil de furnizare servicii pentru activitari
independente ocazionale lncheiat cu directoru! unitatii de lnvatamant 1n care sunt organizate
centrele respective.
(2) In situa~ia in care persoanele remunerate, care asigura desfa~urarea activitatilor In
cadrul comisiilor stabilite prin prezentele Norme mctodologice, opteaza pentru achitarea
drepturilor bane~ti in condiriile variantei mentionate la art 6 alin. {1) Ht. b) din ordin, atunci:
a) fondurile pentru plata activita}ii persoanei responsabile cU activitatea de comunicalii
virtuale Ja nivelul inspectoratelor ~colare sau la nivelul centrelor de concurs $i a
informaticienilor/anali~tilor programatorijajutorilor anali~ti programatori care fac parte din
comisia jude~eana/comisia municipiului Bucure~ti de organizare ~i des.fa$urare a concursului
national de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate din invatamantul
preuniversitar, se asigura de inspectoratul §Colar, iar salarizarea acestora se rcalizeaza de
inspectoratul $COlarj
b) inspectoratul §cotar/unitatile de tnvatamant In care se organizeaza centre de
concurs/evaluare/contesta!ii elibereaza adeverinte nominale care cuprind informa}iile
necesare pentru plat.a activitatii depuse de catre personalul remunerat, conform prevederilor
art. 2-5, din cadrul concursului national de ocupare a posturilor didactice/catedrelor
vacante/rezervate in lnvatam§ntul preuniversitar, sesiunea 2022. Adeverinta este semnata de
inspectorul ~colar general/directorul unitatii de tnva~amant, pe baza listei alcatuite ~i semnate
de pre!Jedinte!e comisiei respective.
Art. 8 (1) lnspectorii ~colari generali, inspectorii §Colari generali adjuncti ~i inspectorii
~colari care fac parte din comisiile prevazute tn prezentele Norme metodologice nu sunt
remunera~i, tn afara de situaiiile exceptionale prevazute la art. 4 §i 5.
(2) Pentru personalul remunerat, aflat In activitate In perioada desra~url:irii concursului
na~ional de ocupare a posturilor didactice de predare din lnvaramantul preuniversitar,
partlciparea la aceste activitati se realizeaza cu conditia recuperarii activita~ilor
corespunzatoare func~iei de baza, din perioada respectiva.
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Anexa nr. 2 la Ordinul ministrului educatiei nr. '!;;;~} din).3. U:-:2022
Norme de plata a personalului din cadrul comisiilor desemnate in cadrul examenului
na!ional pentru definitivare in tnvatamantul preuniversitar, sesiunea 2022
Art. 1 Personalul didactic, cu excep~ia inspectorilor ~colati generali/generali adjuncti $i
inspectorilor $Colari care asigura desffi$Urarea activitii!ilor in cadrul examenului national de
definitivare In centrele de examen, este p!atit dupa cum urmeaza:
a) Secretar/informatician/membru - 810 lei;
b) Profesor asistent - 120 lei.

Art. 2 Personalul didactic, cu exceptia inspectorilor ;;colari generali/generali adjuncti ~i
inspectorilor ~colari, care face parte din comisiile din centrele de evaluare/contesta}ii este
platit dupa cum urmeaza:
a) Pre~edinte:
(i} la o comisie de pana la 1000 de candida~i (inclusiv) - 1800 lei;
(ii) la o comisie de peste 1000 de candidati - 1900 lei.
b) Vicepre~edinte -1100 lei;
c) Secretar/informatician - 900 lei;
d) Membru evaluator - 15 lei /lucrare corectata.
Art. 3 (1) Pentru activitatea desfa~urata in cadrul examenului national pentru definitivare
1n invatamantuI preuniversitar, persoana responsabila cu activitatea de comunicatii virtualc la
nivelul inspectoratelor ~colare sau la nivelul centrelor de examen este platita cu 950 lei.
(2) Pentru activitatea desta~urata :in cadrul examenului national pentru definitivare in
lnvatamantul preuniversitar, persoana responsabila cu derularea $i monitorizarea procesului
de supraveghere audio-video este platita cu 800 lei.
(3) Cadnll didactic metodist care efectueaza inspectiile de specialitate ~i evaluarea
portofoliului profesional al candidatului inspectat In cadrul examenului national pentru
definitivare In lnvatamantul preuniversitar este remunerat cu 11 lei/ora/candidat. Pentru
fiecare inspectie de specialitate se considera 5 ore iar pentru evaluarea portofoliului
profesional se considera o ora de activitate.
Art. 4 Cheltuielile de deplasare in afara localitatii, de cazare ~i diurna, ocazionate de
participarea personalului la comisiile din cadrul examenului national pentru definitivare in
1nvatamantul preunlversitar se suporta de inspectoratele $Colare pentru cadrele didactice
universitare, iar pentru cadrele didactice din invatamantul preniversitar de catre unitatile de
inva~amant preuniversitar In care acestea au funqia de baza, in conformitate cu prevederile
Hotararii de Guvern nr. 714/2018 privind drepturile ~i obligafiile personalului autoriratilor $i
institufiilor publice pe perioada delegarii ~i deta~arii In alta Iocalitate, precum ~i In cazul
deplasarii In interesul serviclului.

Art. 5 (1) Persoanelor remunerate care asigura desfa~urarea activita~iJor in cadrul
comisiilor stabilite prin prezente]e Norme de plata, li se achita drepturile bane~ti in baza
contractului civil de furnizare servlcii pentru activitati independente ocazionale, astfel:
a) drepturile bane$ti prevazute la art. 3 alin. (1) $i (3) din prezentele Norme de plata se
achita persoanei responsabile cu activitatea de comunicatii virtuale la nivelul inspectoratelor
§Colare sau la nivelul centrclor de examen, respectiv cadrelor didactice metodiste pentru
activitatea desfii~urata in cadrul examenului naponal pentru definitivare in !nva~amantul
preuniversitar, la finalizarea acesteia, tn baza contractului civil de furnizare servicii pentru
activita~i independente ocazionale tncheiat cu inspectorul ~colar general;
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h) dreptllrile bane~ti prevaiute la art. 1, 2 ~i 3 alin. (2) din prezentele Norme de plata se
achita personalului din 'inva~amantul preuniversitar/universitar care asigura desfa~;urarea
activita}ilor in cadrul examenului national pentru definitivare In lnvaiamantul preuniversitar
in centrele de examen / evaluare / contestatii, In baza contractului civil de furnizare servicii
pentru activitaii independente ocazionale lncheiat cu directorul unita}ii de invaiamant
desemnate centru de examen, respectiv centru de cvaluare/contesta}ii, in care cadrele
didactice au prestat activitatea/activitatile.
Art. 6 (1) Inspectorii ~c:olari generali, inspectorii !JColari generali adjunc~i ~i inspectorii
care fac parte din comisiile p1-evazute In prezentele Norme de plata nu sunt remunerati.
(2) Pentru personalu! remunerat, atlat in activitate in perioada desfa~uraril examenului
naiional pentru definitivare 1n 'invatamantul preuniversitar, participarea la aceste activita~i se
realizeaza cu conditia recuperarii activitaiilor corespunzatoare func~iei de baza, din perioada
respectiva.
~colari
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Anexa nr. 3 la Ordinul ministrului educatiei nr. ::~J:.t dinJ...:, .0::2022

Norme de plata a personalului care face parte din comisiile pentru organizarea $i
desfa$urarea admiterii in tnvatamantul liceal, in lnvatamantul profesional de stat ~i in
inva~amantul dual de stat, pe11tru anul $Colar 2022 -2023
Art 1 Personalul didactic care face parte din comisiile de lnscriere din unita~He de
lnvaramant gimnazial/din centrele zonale/speciale de 1nscriere este platit dupa cum urmeaza:
a) pre§edinte, vicepre~edinte, secretari:
(i) 270 lei/persoana (pana la 250 candidati);
(H) 550 lei/persoana (peste 250 candidati ~i pana la 500 candidati);
(iii) 1100 lei/persoana (peste 500 candidati $i pana la 1000 candidaii);
(iv) 1200 lej/persoana (peste 1000 candidati);
b) membri in comisiile de 1nscriere din unitatile de invaµimant gimnazial/din centrele
zona!e de inscriere (cadre didactice, lnformaticieni, opera tori pe calculator): 2 lei pentru fiecare
fi~a de !nscriere introdusa in calculator;
c) membri (cadre didactice, operatori pe calculator) din centrnl special de lnscriere: 550

lei/persoana.
Art. 2 (1) Personalul didactic care face parte din comisiile de admitere din unitatile de
lnvatamant liceal este platit dupa cum urmeaza:
a) pre~edinte, secretar:
(i)
2.70 lej/persoana (pana la 250 candida~i);
(ii)
550 lei/persoana (peste 250 candidaii);
b) membri (evaluatori): 7 lei/candidat evaluat (probe practice sau orale) sau lucrare
evaJuata.
c) cadrelo didactice asistenti pe perioada desra~urarii probei supliment@re de admitere,
respectiv probei de admitere: 40 lei/zi.
(2) Personalul didactic care face parte din comisiile de admitere din unitatile de
lnva~amflnt care orgcn1izeaza \'nvatamant profesionaJ de stat §i invatamant dual de stat este
platit dupa cum urmeaza:
a) Pre$edinte, vicepre$edinte, secretar:
(i)
270 lei/persoana (pana la 250 candida~i);
(ii)
550 leifpersoana (peste 250 candida~i);
b) cadre1e didactice care realizeaza preselectia candidatilor ~i cadrele didactice care
evalueaza lucrarile: 7 lei/candidat evaluat sau lucrare evaluata;
c) cadrele didactice care asigura !nscrierea candidaiilor ~i ofera informa}ii $i consiiiere
elevilor ~i pariniilor acestora care se prezinta pentru 1nscriere !ji de asemenea, care asigura
verificarea dosarelor candida~ilor declara~i admi~i: 2 lei pentru fiecare elev inscris;
d) cadrele didactice asistenti pe perioada desfa~urarii probei suplimentare de admitere,
respectiv probei de admitere: 40 leifzi.
Art. 3 Persoana din comisia de admitere judeteana/a municipiului Bucure~ti, cu atributii
In administrarea aplicatiei informatice dedicata admiterii In invaramantul liceal de stat, este
saiarizata cu un tarif de: 1200 lei.
Art 4 (1) In situatia In care persoanele remunerate, care asigura desfa~urarea activita~ilor
in cadrul comisiilor stabilite prin prezentele Norme de plata, opteaza pentru achitarea
drepturilor bane~ti !n baza contractului civil de furnizare servicii pentru activita!i
in!'.)ependente ocazionale, atunci personalul care face parte din comisiile prevazute la art. 1, 2
§i 3 din prezentele Norme de plata sunt platite de unitatile de tnvaiamant preuniversitar In care
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se organizeaza centre de lnscriere/admitere, respectiv de unita}ile de ll1vatamant care
organizeaza lnvatamant Jiceal, lnva~amant profesi.onal de stat ~i invatamant dual de stat, In baza
contractului civil de furnizare servicii pentru activitati independente ocazionale !ncheiat cu
directorul unitaJii de lnva}amant
(2) In situa}ia 1n care personalul care face parte din comisiile prevazute la art. 1, 2 ~i 3 din
prezentele Norme de plata opteaza pentru achitarea drepturilor bane~ti 111 conditiile variantei
men}ionate la art 6 alin. (1) lit. b) din ordin, atunci plata se realizeaza In baza adeverintei
eliberate de centrul de inscriere/admitere respectlv ~i semnate de pre$edintele acestuia.

Art. 5 (1) Cheltuielile de deplasare tn afara localitatii, ocazionate de participarea
personalului didactic la comisiile prevazute la art. 1, 2 $i 3 din prezentele Norme de plata, simt
suportate de unitatea de lnva\1imant sau de inspectoratul §Colar In care acesta are functia de
baza, conform Hotararii Guvernului nr. 714/2018 privind drepturile $i obligatiile personalului
autorita}ilor §i instituiiilor publice pe perioada delegarii $i deta?arii in alta localitate, precum ~i
i'n cazul deplasarii in interesul sei·viciului.
(2) Cheltuielile de transport - transportul fi§elor de lnscriere de la centrul de inscriere la
centrul jude~ean de admitere, transportul listelor cu elevii declarati admi~i la licee voca~ionale
pentru validare ~i alte cheltuieli - pentru persoanele care participa in comisiile organizate
pentru admiterea In tnvatamantul Iiceal sau in Ynvatamantul profesional de stat ~i in
lnvatamantul dual de stat sunt achitate din bugetul unitatii de !nva~amant/inspectoratului
~colar, prevazut pentru deplasari, conform Hotararii Guvernului nr. 714/2018 privind
drepturile ~i obliga1iile personalului autoritatilor ~i institupilor publice pe perioada delegarii ~i
deta~arii in alta localitate, precum ~i in cazul deplasarii In interesul serviciului.
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Anexa nr. 4 Ia OrdinuJ ministrului educa!iei nr. 3~~l din,~.tV .2022
Normc de pin.ti': a personalu!ui care face parte din comisiile pentru organizarea ~i
desfa?urnren evalunrH nn}ionnle a absolven!:ilor clasei a VIII-a, examenului na}ional de
baca!aurcat, exnmenelor dB absolvire/certificare a calificarii profosionalc pcntrn
fnvatamantul profesional, liceal ~i postlkeal, sesiunile anului 2022

Art. 1 (1) Personalul didactic care face parte din comisille organ!zate In unitaple de
\'nva~amant pentru ovak'.area na~ionala a absolven~ilor dasci a VIII-a este pfatit dupa cum

urmeaza:
a) pre~edlnte - 600 lei;
b) membru, cu c::xrep}ia persoanei responsabile cu derularca ~i monitorizcrea procesului
de supra11eghere '1Udio"video - 550 lei;
c) asistent- :UO leijzi.
(2) Personalul didactic care fai:e parte din comisiilc din centrele de cva!uarc /comislile de
contestatii pentni evaluarea nationala a absolven~ilor clasei a V!!l-a, l)Me platit d11pa cum
urmeazi1:
a) pn:;;edintdc:
(i) la o comis!c de pan5 !a 1000 de .::andidati (inclusiv) - 1400 lei;
(ii} la o comisie de peste 1000 de candidaP - 1500 lei;
b) secretar, cadru didactic cu abilita!i in operarea pe cakulator/informatician, membru700 lei;
c) profesor evaluator -11 leiflucrare corectata,
(3) Pentrn activitatea desra~urata In eva!uarea nationala, persoana responsabila cu
activitatea de comunkaiii virtuale la nivelul inspectoratelor ~colare/pcrsoana de contact din
unitatea de i'nva;:amant/centrul de comunicare este platita cu 950 lei.
(4) Pentru activitatea desra~urata In evaluarea nationala, persoana responsabi!a cu
dernlarea ~i monitorizarea procesului de supraveghere audio-video este platiti1 cu 550 lei.
Art. 2 (1) Personalul didactic care face pnrte din comisiile de bacalaureat din centrc!e de
examen ;;i din centrelc zonale de evaluare cste platit dupa cum urmeaza:
A) Comisii din centre de examen:
a) pre$edintele:
(i) la o r.omisie de pana la 100 de candldati (inclusiv) - 1400 lei;
(ii)
la o comlsie de peste 100 de candidati - 1500 lei;
bj vlcepre~edinte, secretar, membnt - 950 lei;
c) asistcnt - 120 lei/zi.

B) Comisii din centre zonale de evaluare
a)

pre~edintele:

(i) la o comisie de pana la 750 de candidati (indusiv) - 2100 lei;
la o comisie de peste 750 de candidati- 2200 lei;
b) vkepre~edinte -1200 lei;
c) secretar, cadru didactic cu abilita}i In operarea pe calculator/informatician 1100 lei;
d) membru - 950 lei;
e) profosor t;valuawr- 14· Jej/lucrare corectata,
(2) Pentru activitatea desfa~urata In cadru! cxamenului de bacalaureat, pcrsoana
responsabila cu activitatea de comunicatii virtuale la nivelul inspectoratelor ~colarc/pcrsoana
de contact din unltatea de tnva!:amant liccal/centrul de conrnnicare este plalita cu 1000 lei.
(3) Pentru activitatca desfil$urata In cadrul examenului de hacalaurcat, persoana
responsabila cu derularea i;i monitorizarca procesuhli de supraveghere audio-video este platita
cu HOO lei.
(ii)
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Art. 3 (1) Personalul didactic care face parte din comisiile de evaluare a competen}elor
!ingvistice $i digitale, tn cadrul examenului de bacalaureat este platit du pa cum urmeaza:

A) Lao comisie pana la 30 de elevi:
a) pre~edinte -150 lei;
b) sccretar, cadru didactic cu abilita!i !n operarea pe calculator/informatician - 70 lei;
c) memhru: 70 lei;
d) asistent - 110 lei/zi:
e) profesor evaluator;
(i) pcntru proba de evaluare a competenielor lingvistice de comunicare orala 111 Iimba
romana sau limba materna, respectiv pentru proba de evaluare a competentelor
digitale - 7 leifcandidat;
(ii) pentru proba de evaluare a competen~e!or lingvistice tntr·o limba moderna - 11
lei/candidat.
B) I.a o comisie cu 30 • 60 elevi:
a) pre$edinte - 200 lei;
b) secretar, tadru didactic cu abilita~i In openirea pe calculator/informatician - 100
lei;
c) membru: 100 lei;
d) asistent- 110 lei/zi:
e) profesor evaluator:
(i) pentru proba de evaluare a competentelor lingvistice de comunicare orala In limba
romana sau limba materna, respectiv pentru proba de evaluare a competen~elor
digitale ~ 7 lei/candidat;
(ii) pentru proba de evaluare a competen~elor lingvistice lntr-o limba moderna - 11
lei/ candidat.
C) Lao comisie cu 60 -100 elevi:
a) pre~edinte- 300 lei;
b) secretar, cadru didactic cl.1 abilitati In operarea pe calculator/informatician - 150

lei;
c) membru: 270 Jei;
d] asistent- 110 Jei/zi;
e) profesor evaluator:
(i)pentru proba de evaluare a competentelor lingvistice de comunicare orala 1n limba
romana sau limba materna, respectiv pentru proba de evaluare a competentelor digitale - 7
Iei/candidat;
(ii) pentru proba de evaluare a competentelor lingvistice intr-o limba moderna - 11
lei/candidat.
D) Lao comisie peste 100 elevi:
a) pre~edinte - 600 lei;
b) secretar, cadru didactic cu abilita~i 1n operarea pe calculator/informatician - 270
lei;
c) membru - 270 lei;
d) asistent - 110 lei/zi;
e) profesor evaluator:
(i)pentru proba de evaluare a competentelor lingvistice de comunicare orala In
limba romana sau lirnba materna, respectiv pentru proba de evaluare a
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competentelor digitale - 7 lei/candidat;
(ii) pentru proba de evaluare a competentelor lingvistice !ntr~o limba moderna 11 lei/candidat.
(2) Personalul didactic care face parte din comisia de organlzarc ~i desfa~urare a
probelor spedfice suspnute de elevii sec~iilor bilingve francofone, tn vederea obtinerii
men}iunii speciale "sectie bilingva francofona" pe diploma de bacalaureat, este platit dupa cum
urmeaza:
A) Pentru proba anticipata:
a) pre~edinte - 300 lei;
b) secretar, cadn1 didactic cu abilitati 1n operarea pe calculator /informatician - 270
lei;
c) mcmbru - 270 lei;
d) profesor evaluator- 7 lei/candidat.
B) Pentru proba scrisa la disciplina non-lingvistica:
a) asistent - 110 leijzi;
b) profesor evaluator - 14 Jei/lucrare corectatii.

Pentru proba scrisa de cultura spaniota din cadrul examenului de bacalaureat, sustinuta
de absolventii sectiilor bilingve romano - spaniole, personalul didactic este platit dupa cum
urmeaza:
a) asistent - 110 lei/zi;

b) profesor evaluator -14 leiflucrare corectatii.
Art. 4 Personalul didactic care face parte din comisiile de contestatii pentru examenul de
bacalaureat este platit dupa cum urmeaza:
a) vicepre~edinte - 1200 lei;
b) secretaru1, cadru didactic cu ahilitati tn operarea pe calculator/informatician - 950 lei;
c) membru- 950 lei;
d) profesor evaluator - 14 Iei/lucrare corectata.
Art. 5 (1) Personalul didactic care face parte din comisiile de examinare pentru
certificarea calificarii absolventilor invatamantului liceal, filiera voca~ionala, este platit dupa
cum urmeaza:
a) secretar - 270 lei;
b) membru evaluator- 6 lei/candidat examinat.
(2) indrumatorii proiectului/lucrarii de specialitate sunt pli'itiii cu 15 lei/proiect
coordonat ~i avizat favorabil pentru sustinere.
(3) Prevederile alin. {1) ~i (2) se aplica ~i pent:ru personalul didactic care face parte din
comisiile de examen pentru obtinerea atestatu!ui profesional de catre absolventii claselor de
matematica-informatka, matematica-informatica - intensiv informatica, pentru obtinerea
atestatulul de competenta Jingvistica pentru absolventii claselor cu studiu intensiv §i bilingv al
unei limbi moderne, pentru absolven~ii claselor cu predare in limbile minoritatilor, precum ~i
pentru obtinerea atestatului pentru predarea unei limbi moderne la clasele I-JV de catre
absolven~ii clase!or cu profil pedagogic, specializarea inva}atori - educatoare.
Art. 6 Personalul didactic care face parte din comisiile de examinare din centrele de
examen pentru obtinerea certificatului de calificare profesionaJa - nivel de calificare 3, 4 sau 5
este plat1t dupa cum urmeaza:

A) Lao comisie pana la 60 de absolvenp:
a) secretar - 270 lei;
b) membru evaluator/examlnator:
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(i) 12 lei/lucrare scrisa corectata;
{Ji) 11 lei/lucrare practica evaluata/proiect evaluat;
(iii) 4 lei/candidat pentru sus~inerea proiectului/proha orala;
c) !ndrumator/coordonator - 15 lei/proiect coordonat ~i avizat favorabil pentru
indrumatorii de proiect la stagii de pregatire practica de 720 de ore, invatamant
profesional, indusiv dual, liceu-filiera tehnologica, 1nvatamant postliceal (~coala
postliceala, ~coala de mai~tri).
d) asistent - 110 lei/zi.

BJ Lao comisie peste 60 de absolventi:
a) secretar - 350 lei;
b) membru evaluator/examinator:
(i) 12 lei/lucrare scrisa corectata;
(ii) 11 lei/lucrare practica evaluata/proiect evaluat;
(iii) 4 lei/candidat pentru sustinerea proiectului/proba oral a;
c) lndrumator/coordonator - 15 lei/proiect coordonat ~i avizat favorabil pentru
indrumatorii de proiect la stagii de pregatire practica de 720 de ore, lnva!amant
profesional, indusiv dual, liceu-filiera tehnologica, lnvatamant postliceal (!?coala
postliceala, ¥Coala de mai~tri).
d) asistent- 110 lei/zi.
Art. 7 Personalul didactic, care face parte din comisiile judetene/comisia municipiului
Bucure~ti de contestatii pentru examenul de certificare a calificarii profesionale a
absolventilor lnvatamantului postliceal, este platit dupa cum urmeaza:

a) evaluator· 12 1ei/lucrare scrisa corectata.
Art. 8 (1) in situa}ia In care persoanele remunerate, care asigura desfi1$urarea activita!:ilor
In cadrul comlsiilor stabilite prin prezentele Norme metodologice, opteaza pentru achitarea
drepturilor bane§ti !n baza contractului civil de furnizare servicii pentru activita~i
independente ocazionale, personalul care face parte din comisiHe prevazute la art. 1·7 este
p!atit de unita}ile de inva}amant preuniversitar In care se organizeaza centre de examen/ centre
zonale de evaluare/centre zonale de contestapi, centre de examen pentru certificarea calificarii
profesionale, In baza contractului civil de furnizare servicii pentru activita}i independente
ocazional~ 1ncheiat cu directorul unita}ii de tnvaramant.
(2) In situatia In care persoaneJe remunerate, care asigura desfa~urarea activitatilor tn
cadrul comisiilor stabilite prin prezentele Norme metodologice, opteaza pentru achitarea
drepturilor bane~ti In conditiile variantei menjionate la art.. 6 alin. (1) lit. b) din ordin, atunci:
a) unitajile de lnvaiamant In care se organizeaza centre de examen ~i centre zonale de
evaluare elibereaza o adeverinja care cuprinde informaiiilc necesare pentru plata activitapi
depuse, pentru fiecarc membru al comisiilor pentru evaluarea nationaJa, al comisiilor de
bacalaureat, al comisiilor de examinare/examen din centrele de examen pentru obtinerea
certificatului de calificare profesionala de nivel 3, 4 sau 5, care nu face parte din unitatea de
1nva}amant respectiva;
b) adeverin~a este semnata de directorul unitapi de lnva~amant, pe baza listei alcatuite ~i
semnate de pre~edintele comisiei respective;
c) pentru personalul didactic care face parte din comisia judeieana/regionala de
contesta\:ii, adeverin~ele sunt eliberate de inspectoratul ~colar;
d) drepturile salariale prevazute la art. 1-7 din prezentele Norme metodologice sunt
platite de uniratile de !nvatamant preuniversitar/ inspectoratul ~colar \n care membrii
comisiilor au functia de baza;
e) pentru pre~edin}ii cornisiilor de bacalaureat din centrele de examen !j:i din centrele
zonale de evaluare, cadre didactice universitare, drepturile prevazute la art. 2 prezentele
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Norine metodologice se piatesc de catre unitarile de !nva}am~nt preuniversitar In care este
organizat centrul de examen/centrul zonal de.evaluare respectiv.
Art. 9 Persoanele care fac parte din comisiile prevazute in prezentele Nonne metodologice
beneficiaza de decontarea cheltuielilor de cazare, transport 9i diurna, drepturile prevazute 1n
Hotararea Guvernului nr. 714/2018 privind drepturile ~i obligatiile personalului autoritiltilor
~i institutiflor publice pe perioada delegarii ~i deta;;arii In alta localitate, precum §i tn cazul
deplasarii in interesul serviciului. Aceste drepturi se acotda, dupa caz, de unitatea de
inva}amant sau de inspectoratul ~colar In care acestea au funciia de baza.
Art.10 Pentru personalul remunerat conform prevederilor art 1-8 din prezentele Norme
metodologice, aflat 1n activitate in perioada desfii9urarii evaluarii nationale a absolventilor
clasei a VIH-a/examenului national de bacalaureat/examenelor de absolvirc/certificare a
calificarii profesionale pentrn J'nvaramantul profesional, liceal, postliceal §i lnvatamant
profeslonal, inclusiv dual sesiunile anului 2022, participarea la aceste activitati se realizeaza cu
conditia recuperarii activita~ilor corespunzatoare functiei de baza, din perioada respectiva.
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Anexa nr. 5 la Ordinul ministrului educaiiei nr. 3.!~r· din&. t.<:2022

MODEL DE CONTRACT CIVIL DE FURNIZARE SERVICll
NR. __ -·-------

I. PARTILE CONTRACTANTE
1.1
Institupa/ Unitatea de 1nvaiamant................................................. cod de !nregistrare fiscala
............ ., cu sediu! in ..................... , cod po~tal ..............., tel ............., fax .............., po~ta electronica

.................... ,., prin reprezentant legal... ........., tn calitate de Beneficiar pe de o parte

Domnul/Doamna .............................. domiciliat(a) In .................................., posesor a actului de
identitate Bl/CI seria ....... , numarul ....... emis de ................., codul numeric personal... .................. ..
avand cont bancar ............................................... deschis la .................................................. .
.......................................................................... ., 1n calitate de Furnizor, pe de alta parte,
am tncheiat prezentul contract de furnizare servicii, in urmatoarele condiiii stabilite de co mun
a cord:

II. OBIECTUL CONTRACTULUI
2.1. Obiectul contractului: executarea de catre Furnizor, in termenul cerut de catre beneficiar,
a
urmatoarelor
opera~iuni/activitati ........................................................................... ..
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Ill. DURATA CONTRACTULUI
3.1 Contractul de furnizare servidi se desra~oara in perioada ...........,in vederea ................ .

IV. PRETUL CONTRACTULUI
4.1 Contravaloarea serviciilor furnizate este de .............. lei brut (include impozitele datorate
de Furnizor) pentru lntreaga perioada/durata a contractului.
fn cazul tarifetor raportate la lucrare/candidat, contravaloarea serviciului de evaluare
este de .............. lei brut / lucrare/candidat care include impozltele datorate de Furnizor pentru
tntreaga perioada/durata a contractului.
Suma de p!ata se determlna dupa prestarea serviciului, prin inmul~irea valorli brute /
lucrare/candidat cu numarul de lucrari evaluate sau numarul de canriidati evaluati.
Pretul reprezinta echivalentul tuturor activitajilor/operaiiunilor, prevazute la punctul
Il din prezentul contract, finalizate de Furnizor.
Suma nera urmeaza sa fie achitata la finalizarea fiecarui serviciu validat In luna
unnatoare validarii acestuia, pe baza documentelor justificative ~i a procesului verbal de
receptie a serviciilor furnizate, sub semnatura persoanelor implicate in realizarea acestora.
4.2. Pre~ul convenit pcntru indcplinirea contractului prevazut la art. 4.1 include toate costurHe
ocazionate de 'indeplinirea servidilor ce fac obiectul contractului.
4.3. Furnizorul poate opta pentru plata lntr-o singura tran~a, la finalul perioadei pentru care a
fast lncheiat prezentul contract, dupa predarea
documentelor justificative ~i dupa
recep~ionarea ~i acceptarea de catre beneficiar a tuturor serviciilor furnizate.
4.4. Contravaloarea serviciilor furnizate se va plati cu ordin de plata in contul Furnizorului, in
cursul lunii urmatoare celel In care s-a efectuat prcdarea.
4.5. Din contravaloarea serviciilor furnizate, se re~ine In mod obligatoriu, impozitul legal
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aplicabil.
V.GARANTII
5.1. Furnizorul garanteaza pentru calitatea, corectitudinea, legalitatea activitatilor efectuate, in
conformitate cu prevederile Codului Civil, precum ~i pentru lndeplinirea indicatorilor stabili~i.
5.2. Toate documentele vor fi redactate tn limba romana.

VI. OBLIGATIILE PARTlLOR
6.1. Furnizorul se obliga:

-Sa execute activitaiile/operatiunile ce ti revin, a~a cum au fost definite in prezentul contract.
- Furnizorul va efectua serviciile menitonate la articolul 2.1, obiectul contractului respectand
nivelul de calitate impus, cu maxima eficienta ~i standardele de etica profesionala ~i morala.
- F'urn!zorul se obliga sa respecte toate prevederile legate speciftce activitatii pe care o
desfa~oara.

- Furnizorul se obliga sa respecte deciziile Beneficiarului privind organizarea activitatii ~i sa
tina seama de recomandarile acestuia.
- Furniz:orul se obliga sa respecte prevederile Legii nr. 190/2018 privind masuri de punere !n
aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European ~i al Consiliului din 27
aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce prive~te prelucrarea datelor cu
caracter personal §i privind Hbera circulatie a acestor date ~i de abrogare a Directivei 95/46/CE
(Regulamentul general privind protectia datelor) ~i sa nu foloseasca In alte scopuri datele
personale prelucrate.
6.2. Beneficiarul serviciilor se obliga:
-Sa achite contravaloarea serviciilor, 1n contul Furnizorului, conform termenului ~i sumei
stabilite de comun acord prin prezentul contract;
- Alte obligatii ................................................................................................... ..

VU. iNCETAREA CONTRACTULUI DE PRESTA.RI SERVICII
7.1.
Contractul tnceteaza la data indeplinirii de catre parti a obligaiiilor asumate prin
contract sau la data stabilita, de comun acord, de catre parj:ile semnatare.
7.2. Prezentul contract poate fi reziliat de Beneficiar in condiiiile in care Furnizorul nu-$i
indepline§te obiiga~ii!e contractuale.
7.3. In caz de reziliere, Furnizorul va fi 1ndreptatlt sa primeasca pretul reprezentand
contravaloarea servicii!or efectuate ~i validate in temeiul prezentului Contract, pana la data
efectiva a rezilierii, daca rezilierea nu se datoreaza culpei exclusive a Furnizorului.
7.4. Rezilierea prezentului contract nu va avea niciun efect asupra obligajiilor deja scadente
intre par~ile contractante.
7 .5. in cazul in care Furnizorul nu i'~i indepline~te obligatiile contractuale la nivelul de calitate
~i in termenele agreate de ambele parii prin prezentul contract, beneficiarul are dreptul de a
solicita aplicarea sancpunilor disciplinare in conformitate cu prevederile legale.

VIII. FORTA MAJORA
8.1. Nici una dintre par~ile contractante nu raspunde de neexecutarea la termen sau/~i de
executarea in mod necorespunzator - total sau partial - a oricarei obligatii care Ii revine in baza
prezentului contract, daca neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obliga}iei
respective a fost cauzata de for~a majora, a~a cum este definita de lege.
8.2. Partea care invodi for~a majora este obligata sa notifice cealalta parte, In termen de 5 zile
calendarlstice, de producerea evenimentului ~i sa ia toate masurHe posibile in vederea limitarii
consecintelor lui.
8.3. Dad-I In termen de 15 zile calendaristice de la producere evenimentul respectiv nu
lnceteaza, par~ile au dreptul sa-~i notifice incetarea de plin drept a prezentului contract fara ca
vreuna dintre ele sa pretinda daune-interese.
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IX. LITIG[)
9.1. Par}ile au convenit ca toatc nelntefegeri!e privind validitatea prezentului contract sau
rezultate din interpretarea, executarea ori !ncetarea acestuia sa fie rezolvate pe cale amiabila
de reprezentan~ii lor.
9.2 . In cazul tn care nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, par~ile se vor adresa
instantelor judecatore~ti competente.

X. CLA UZE FINALE
10.1. Modificarea prezentului contract se face numai prin act aditional lncheiat lntre pariile
contractante.
10.2. 1n cazul in care parple I§i i'ncaka obligatiile lor, neexerc!tarea de partea care sufera vreun
prejudiciu a dreptului de a cere executarea intocmai sau prin echivalent banesc a obliga~iei
respective nu lnseamna ca ea a renun~at la acest drept al sau.
10.3. Prezentul contract de furnizare servicii este guvernat de dispozitiile Codului Civil ~i este
tncheiatin temeiul art.1166, 1167, 1169, 1170, 1174, 1178, 1266, 1270, 1766, 1767, 1768 din
Codul Civil, precum ~i a altor prevederi legale .............................................................. ..
10.4. Prezentul contract nu rcglementeaza activitatile de mundi spedfice Codului Muncii, iar
prestarea activitatilor tn cadrul prezentului contract nu da dreptul furnizorului in a cere
transformarea contractului In raport de munca.
10.5. Prezentul contract a fost incheiat astazi ............. tntr-un numar de 2 exemplare tn original,
cate unul pentru fiecare parte.

FURNlZOR,

BENEFICIAR,
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Avizat,
AECONOMICA

Citre
INSPECTORATELE~COLAREJUDETENE

I

INSPECTORATUL ~COLAR AL MUNICIPIULUI BUCl]RE~TI
I

I

in atenfia
Doamnei/Domnului Inspector $colnr General

I

I
I

Ref. plata personalulul din cadrul comi$iilor desemnate fn cc1<Jrul conc11'rsului na/ional de ocupar·e a posturllol'
didactice! catedrelor vaconte!rezervate din f'lw1/6mdnlul preuniver,)·itur, s~.\·ir.mea 2022

~i

Avind In vedere prevederile art. 68 alin. (3) (5) din Metoiologia-cadru privind mobilitatea
personalului didactic de preda1·e din inviflmintul preuniversitar tnian.ul ~colar 2022-2023, aprobatt\
prin Ordinul ministrului educafiei nr. 5578/2021, vi comuniclm cl, ~revederile art. 3 din Anexa nr. 1
a Ordinului miriistrului educatiei nr. 887/23.05.20_22, se aplic• $i membrilor comisiilor care
valueaz! in cadrul
a de ocu are a I osturilor didactice/catechelor
vacante/rezcrvate din invlt4mantul preuftiversit&r, sesiuae.a...1022, probe practice/orale in profilul
~stului sau inspectii speciale la clasl.
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