
ORDIN

pentru aprobarea metodologiei de  utilizare a funcţiei didactice auxiliare de
administrator financiar (patrimoniu) şi echivalarea  acesteia cu funcţiile pentru

activitatea de specialitate din anexa V/1 capitolul I  lit. a) şi c) la O.U.G. nr.
191/2002, cu modificările şi completările ulterioare

În conformitate cu prevederile din Nota la Anexa 3 a O.U.G. nr. 68/2004,  privind
unele măsuri în domeniul învăţământului;

Având în vedere aplicarea art. 50(11) şi art. 50 (13) din Legea 128/1997 - Statutul
personalului didactic, cu modificările şi completările ulterioare

În temeiul Hotărârii Guvernului nr. 410/2004 privind organizarea şi funcţionarea
Ministerului Educaţiei şi  Cercetării.

MINISTRUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII emite prezentul ordin:

Art. l. Se aprobă metodologia de  utilizare a funcţiei didactice auxiliare de  administrator
financiar (patrimoniu) şi echivalarea  acesteia cu funcţiile pentru activitatea de specialitate
din anexa V/1 capitolul I  lit. a) şi c) la O.U.G. nr. 191/2002, cu modificările şi
completările ulterioare, care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art.  2. Prevederile prezentului ordin intră în vigoare cu data aplicării O.U.G. nr. 68/2004.
Art.  3. Direcţiile Generale din Ministerul Educaţiei şi Cercetării, instituţiile de învăţământ
superior de stat, unităţile de învăţământ preuniversitar, unităţile conexe din subordinea
inspectoratelor şcolare şi alte unităţi subordonate vor duce la îndeplinire prevederile
prezentului ordin.
Art.  4. Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României Partea I.
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Metodologia pentru utilizarea funcţiei didactice auxiliare de administrator
financiar (patrimoniu) şi echivalarea  acesteia cu funcţiile de specialitate din

anexa V/1 capitolul I  lit. a) şi c) şi cu unele funcţii din anexa V/2 de la O.U.G. nr.
191/2002, cu modificările şi completările ulterioare

Art. 1. Funcţia de administrator financiar (patrimoniu) se utilizează ca funcţie
didactică auxiliară în cadrul instituţiilor şi unităţilor de învăţământ, a unităţilor
conexe şi a altor unităţi subordonate Ministerului Educaţiei şi Cercetării, pentru
activităţile care cuprind atribuţii şi sarcini cu specific financiar-contabil, normare
salarizare, investiţii, reparaţii,  aprovizionare şi administrative.

Art. 2. Se va putea utiliza funcţia de administrator financiar (patrimoniu) cu studii
superioare echivalată cu funcţiile de specialitate din anexa V/1 capitolul I  lit. a) la
O.U.G. nr. 191/2002, cu modificările şi completările ulterioare, după cum urmează:

O.U.G. nr. 191/2002 O.U.G. nr. 68/2004
Nr.
crt.

Funcţii din anexa V/1 capitolul I
lit. a) Studii

Nr. crt. Funcţii din anexa 3
Studii

1. Consilier, expert,; gradul I, inginer,
economist; gradul I A S

228 Administrator financiar (patrimoniu) grad I S

2. Referent de specialitate, gradul II, economist,
referent, inginer; gradul I S

229 Administrator financiar  (patrimoniu) grad II S

3. Referent de specialitate, gradul III, economist,
referent, inginer; gradul II

S 230 Administrator financiar (patrimoniu) grad  III S

4. Referent de specialitate gradul IV, economist,
referent, inginer; gradul III S

230 Administrator financiar (patrimoniu) grad  III S

5. Referent, inginer, economist; debutant
S

231 Administrator financiar  (patrimoniu) debutant S

Pentru funcţiile cu studii superioare de scurtă durată (SSD) de referent,
subinginer, tehnician-economist prevăzute la nr. curent 6, 7, 8 şi 9 din anexa V/1
capitolul I  lit. a) la O.U.G. nr. 191/2002, cu modificările şi completările ulterioare,
se vor utiliza coeficienţii de multiplicare de la poziţiile 131, 132, 133 şi 134, ale
funcţiei de subinginer, din anexa 3 la O.U.G. nr. 68/2004.

Art. 3. Se va putea utiliza funcţia de administrator financiar (patrimoniu) cu studii
medii echivalată cu funcţiile de specialitate din anexa V/1 capitolul I  lit. c) şi cu
unele funcţii din anexa V/2 la O.U.G. nr. 191/2002, cu modificările şi completările
ulterioare, după cum urmează:

O.U.G. nr. 191/2002 O.U.G. nr. 68/2004
Nr.
crt.

Funcţii din anexa V/1
capitolul I  lit. c) Studii

Nr. crt. Funcţii din anexa 3
Studii

15. Tehnician, merceolog, contabil, referent;
I A

M 232. Administrator financiar (patrimoniu) treapta  I M

16. Tehnician, merceolog, contabil, referent;
I

M 233. Administrator financiar (patrimoniu) treapta
II

M

17. Tehnician, merceolog, contabil, referent; M 234. Administrator financiar (patrimoniu) treapta M



II III
18. Tehnician, merceolog, contabil, referent;

III
M 234. Administrator financiar (patrimoniu) treapta

III
M

19. Tehnician, merceolog, contabil, referent;
debutant

M 235. Administrator financiar (patrimoniu) debutant M

O.U.G. nr. 191/2002 O.U.G. nr. 68/2004
Nr.
crt.

Funcţii din anexa V/2
Studii

Nr. crt. Funcţii din anexa 3
Studii

12 Administrator I M 232. Administrator financiar (patrimoniu) treapta  I M
13 Administrator II M 233. Administrator financiar (patrimoniu) treapta

II
M

14 Administrator III M 234. Administrator financiar (patrimoniu) treapta
III

M

Art.  4.  Stabilirea salariului de bază din grilă al salariatului, echivalat între noile
limite ale funcţiei de administrator financiar (patrimoniu) se va face cu respectarea
strictă a articolelor 2 şi 3  din prezentul ordin, în conformitate cu prevederile H.G.
nr. 176/1999, respectiv a H.G. nr. 749/1998, având în vedere următoarele:

- punctajul postului de administrator financiar (patrimoniu) stabilit pentru
gradul sau treapta profesională echivalată conform prezentului ordin ;

- punctajul obţinut de salariat la evaluarea performanţelor profesionale
efectuată în anul 2004 , conform O.U.G. nr. 123/ 2003;

- coeficienţii de multiplicare de la limitele funcţiei de administrator financiar
(patrimoniu) ale gradului sau treptei profesionale corespunzătoare.

Echivalarea pe noile funcţii se va face numai cu acordul persoanei, având în
vedere modificarea contractului individual de muncă. Nu se admit promovări în
grade sau trepte profesionale în afara echivalărilor din prezentul ordin.

Art. 5. Sporul de stabilitate prevăzut de art. 50 (11) din Legea 128/1997 - Statutul
personalului didactic, cu modificările şi completările ulterioare, se acordă numai
persoanelor angajate care au vechime peste 10 ani neîntrerupţi pe funcţiile
echivalate, în instituţiile de învăţământ superior de stat, unităţile de învăţământ
preuniversitar, unităţile conexe din subordinea inspectoratelor şcolare şi alte unităţi
subordonate Ministerului Educaţiei şi Cercetării.

Art. 6  Pentru funcţia de administrator financiar ( patrimoniu ) sporul de
suprasolicitare neuropsihică prevăzut de art. 50(13) din legea 128/1997, cu
modificările şi completările ulterioare, se acordă în conformitate cu art. 3 lit. B (c)
din Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 4209/2004.

Art.7. Pentru funcţiile de conducere prevăzute la noile funcţiile didactice auxiliare
de administrator financiar (patrimoniu) se va utiliza Anexa VI/1 la O.U.G. nr.
191/2002, cu modificările şi completările ulterioare. Indemnizaţiile de conducere se
vor calcula conform acesteia.

Art.8. Metodologia de calcul a salariilor personalului didactic auxiliar este cea
prevăzută în Macheta la Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării nr. 4209/2004,
aplicându-se şi pentru funcţia de administrator financiar (patrimoniu).


