
ORDIN nr. 5.315 din 17 octombrie 2018 

privind stabilirea gradelor pentru funcţiile de conducere din 

Ministerul Educaţiei Naţionale  şi din unităţile/instituţiile aflate 

în subordinea acestuia 

 

EMITENT:     MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE 

PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 917 din 31 octombrie 2018 

Data intrarii in vigoare : 31 octombrie 2018 

 

    În conformitate cu prevederile cap. I lit. B art. 2 din anexa nr. 

I la Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit 

din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare,  

    ca urmare a Referatului de aprobare nr. 2.934 din 3.09.2018, 

    în baza art. 12 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 26/2017 

privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale, 

cu modificările ulterioare, 

    ministrul interimar al educaţiei naţionale emite prezentul ordin. 

 

    ART. 1 

    Personalul de conducere din cadrul Ministerului Educaţiei 

Naţionale se încadrează la gradul II. 

 

    ART. 2 

    (1) Unităţile/Instituţiile din subordinea Ministerului Educaţiei 

Naţionale în care personalul de conducere se încadrează la gradul II 

se regăsesc în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul 

ordin. 

    (2) Unităţile/Instituţiile din subordinea Ministerului Educaţiei 

Naţionale în care personalul de conducere se încadrează la gradul I se 

regăsesc în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul 

ordin. 

 

    ART. 3 

    Direcţia generală economică, Direcţia generală juridică, Direcţia 

generală învăţământ universitar, Direcţia generală învăţământ secundar 

superior şi educaţie permanentă, Direcţia generală educaţie timpurie, 

învăţământ primar şi gimnazial şi Direcţia generală management 

strategic şi politici publice vor duce la îndeplinire prevederile 

prezentului ordin. 

 

    ART. 4 

    La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul 

ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 

3.770/2011*) privind aplicarea art. 15 alin. (2) din Legea-cadru nr. 

284/2010. 

    *) Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi 

sportului nr. 3.770/2011 nu a fost publicat în Monitorul Oficial al 

României, Partea I. 

 

    ART. 5 

    Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul 

Oficial al României, Partea I. 

 

                   p. Ministrul interimar al educaţiei naţionale, 

                    Gigel Paraschiv, 

                    secretar de stat 

 

    Bucureşti, 17 octombrie 2018. 

    Nr. 5.315. 



 

 

 

    ANEXA 1 

 

    Unităţi/Instituţii din subordinea Ministerului Educaţiei Naţionale 

    în care personalul de conducere se încadrează la gradul II 

     

*T* 

 

┌──────────────────────────────────────┐ 

│Centrul Naţional de Dezvoltare a      │ 

│Învăţământului Profesional şi Tehnic  │ 

├──────────────────────────────────────┤ 

│Palatul Naţional al Copiilor din      │ 

│Bucureşti                             │ 

├──────────────────────────────────────┤ 

│Agenţia de Credite şi Burse de Studii │ 

├──────────────────────────────────────┤ 

│Centrul Naţional de Evaluare şi       │ 

│Examinare                             │ 

├──────────────────────────────────────┤ 

│Biblioteca Centrală Universitară      │ 

│„Carol I“ Bucureşti                   │ 

├──────────────────────────────────────┤ 

│Biblioteca Centrală Universitară      │ 

│„Mihai Eminescu“ Iaşi                 │ 

├──────────────────────────────────────┤ 

│Biblioteca Centrală Universitară      │ 

│„Lucian Blaga“ Cluj-Napoca            │ 

├──────────────────────────────────────┤ 

│Biblioteca Centrală Universitară      │ 

│„Eugen Todoran“ Timişoara             │ 

├──────────────────────────────────────┤ 

│Unitatea Executivă pentru Finanţarea  │ 

│Învăţământului Superior şi a          │ 

│Cercetării, Dezvoltării şi Inovării   │ 

├──────────────────────────────────────┤ 

│Unitatea pentru Finanţarea            │ 

│Învăţământului Preuniversitar         │ 

├──────────────────────────────────────┤ 

│Agenţia Naţională pentru Programe     │ 

│Comunitare în Domeniul Educaţiei şi   │ 

│Formării Profesionale                 │ 

├──────────────────────────────────────┤ 

│Agenţia Română de Asigurare a         │ 

│Calităţii în Învăţământul             │ 

│Preuniversitar                        │ 

├──────────────────────────────────────┤ 

│Institutul Limbii Române              │ 

├──────────────────────────────────────┤ 

│Inspectoratele şcolare judeţene/al    │ 

│municipiului Bucureşti                │ 

├──────────────────────────────────────┤ 

│Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei   │ 

├──────────────────────────────────────┤ 

│Casele corpului didactic              │ 

├──────────────────────────────────────┤ 

│Federaţia Sportului Şcolar şi         │ 



│Universitar                           │ 

├──────────────────────────────────────┤ 

│Unitatea de Management al Proiectelor │ 

│cu Finanţare Externă                  │ 

├──────────────────────────────────────┤ 

│Unitatea de Management al Proiectelor │ 

│pentru Modernizarea Reţelei Şcolare şi│ 

│Universitare                          │ 

└──────────────────────────────────────┘ 

*ST* 

 

 

    ANEXA 2 

 

    Unităţi/Instituţii din subordinea Ministerului Educaţiei Naţionale 

    în care personalul de conducere se încadrează la gradul I 

     

*T* 

 

┌──────────────────────────────────────┐ 

│Centrul pentru Formare Continuă în    │ 

│Limba Germană                         │ 

├──────────────────────────────────────┤ 

│Secretariatul Naţional Român al       │ 

│Reţelei Universităţilor de la Marea   │ 

│Neagră                                │ 

├──────────────────────────────────────┤ 

│Centrul de Cercetări Biologice din    │ 

│Jibou                                 │ 

├──────────────────────────────────────┤ 

│Casa de Cultură a Studenţilor din     │ 

│Municipiul Suceava                    │ 

├──────────────────────────────────────┤ 

│Cluburile sportive studenţeşti        │ 

├──────────────────────────────────────┤ 

│Comisia Naţională a României pentru   │ 

│UNESCO                                │ 

└──────────────────────────────────────┘ 

*ST* ---- 


