ORDIN nr. 5.415 din 5 noiembrie 2018
pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice privind
salarizarea prin plata cu ora pentru personalul didactic de predare,
de conducere, de îndrumare şi control, precum şi pentru cadrele
didactice metodiste din unităţile de învăţământ preuniversitar de stat
şi unităţile conexe, aprobate prin Ordinul ministrului educaţiei
naţionale nr. 4.827/2018
EMITENT:
MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 963 din 14 noiembrie 2018
Data intrarii in vigoare : 14 noiembrie 2018
Având în vedere Referatul de aprobare cu nr. 3.172 /DGE din
1.11.2018,
în baza art. 12 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 26/2017
privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale,
cu modificările şi completările ulterioare,
ministrul interimar al educaţiei naţionale emite prezentul ordin.
ART. I
Normele metodologice privind salarizarea prin plata cu ora pentru
personalul didactic de predare, de conducere, de îndrumare şi control,
precum şi pentru cadrele didactice metodiste din unităţile de
învăţământ preuniversitar de stat şi unităţile conexe, aprobate prin
Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 4.827/2018, publicat în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 770 din 6 septembrie
2018, se modifică şi se completează după cum urmează:
1. La articolul 9, după alineatul (3) se introduc două noi
alineate, alineatele (4) şi (5), cu următorul cuprins:
"(4) Pentru activitatea de dirigenţie efectuată de personalul
didactic de predare angajat cu contract individual de muncă pe durată
nedeterminată sau determinată, cu normă întreagă sau cu timp parţial,
cu cel puţin jumătate de normă de bază, în una sau mai multe şcoli,
majorarea corespunzătoare se calculează la nivelul prevăzut pentru
norma întreagă, la unitatea unde efectuează activitatea de dirigenţie.
(5) Personalul didactic de predare care prestează activitate de
dirigenţie şi care îşi desfăşoară activitatea didactică în baza mai
multor contracte individuale de muncă poate desfăşura activitate de
dirigenţie doar în executarea unui singur contract individual de
muncă."
2. Articolul 10 se abrogă.
ART. II
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României,
Partea I.
p. Ministrul interimar al educaţiei naţionale,
Gigel Paraschiv,
secretar de stat
Bucureşti, 5 noiembrie 2018.
Nr. 5.415.

