
GUVERNUL ROMÂNIEI
HOTĂRÂRE

pentru aprobarea Normelor metodologice privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţiile
didactice de conducere de director şi director adjunct din înv ăţământul preuniversitar de stat,

precum şi pentru stabilirea categoriilor de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat în care se
normează funcţiile de conducere didactice auxiliare de contabil - şef şi secretar - şef, cu nivel de

studii S/M, şi nivelul salariilor de bază aferente acestora

ANEXĂ

    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, precum şi al pct. 2 şi 3 din cap. I al anexei nr.
I din Legea - cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu
modificările şi completările ulterioare,
    Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

Articol unic.  - Se aprobă Normele metodologice privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţiile
didactice de conducere de director şi director adjunct din învăţământul preuniversitar de stat, precum şi
pentru stabilirea categoriilor de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat în care se normează funcţiile
de conducere didactice auxiliare de contabil - şef şi secretar - şef, cu nivel de studii S/M, şi nivelul
salariilor de bază aferente acestora prevăzute în anexă, care includ salariile de bază aferente funcţiei şi
sporul de vechime în muncă la nivel maxim, anexă care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
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Valentin Popa
Ministrul muncii şi justiţiei sociale,

Lia - Olguţa Vasilescu

Bucureşti, 2 august 2018.
Nr. 598.

ANEXĂ

NORME METODOLOGICE
privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţiile didactice de conducere de director şi director
adjunct din învăţământul preuniversitar de stat, precum şi pentru stabilirea categoriilor de unităţi
de învăţământ preuniversitar de stat în care se normează funcţiile de conducere didactice auxiliare
de contabil - şef şi secretar - şef, cu nivel de studii S/M, şi nivelul salariilor de bază aferente acestora

ANEXE

Art. 1.  - (1) Potrivit punctelor 2 şi 3 din cap. I al anexei nr. I la Legea - cadru nr. 153/2017 privind
salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, se stabilesc
salariile de bază pentru funcţiile didactice de conducere din învăţământul preuniversitar de stat: director,
director adjunct şi, respectiv, pentru funcţiile didactice auxiliare de conducere din învăţământul
preuniversitar de stat: contabil - şef, secretar - şef, cu nivel de studii S/M.
(2) Nivelul salariilor de bază pentru funcţiile didactice de conducere şi funcţiile didactice auxiliare de
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conducere din învăţământul preuniversitar de stat s-a stabilit în funcţie de gradul funcţiei, respectiv gradul
II sau gradul I, tipul unităţii, numărul de elevi/preşcolari înscrişi la unitatea de învăţământ, respectiv
numărul de clase/grupe conform anexelor nr. 1 şi 2.

Art. 2.  - Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.

SUMAR:

ANEXA Nr. 1 Gradul II Salarii de bază pentru funcţiile didactice de conducere şi didactice auxiliare
de conducere din unităţi de învăţământ preuniversitar de gradul II
ANEXA Nr. 2 Gradul I Salarii de bază pentru funcţiile didactice de conducere şi didactice auxiliare
de conducere din unităţi de învăţământ preuniversitar de gradul I

ANEXA Nr. 1
la normele metodologice

GRADUL II
Salarii de bază pentru funcţiile didactice de conducere şi didactice auxiliare de conducere din

unităţi de învăţământ preuniversitar de gradul II

Nr.
crt.

Unitatea de
învăţământ
/clase/grupe

Director (S)
Director
adj. (S)

Contabil - şef Secretar - şef

(S) (M) (S) (M)

Sala
- riul
de

bază
Anul
2022

Coef. Sala
- riul
de

bază
Anul
2022

Coef. Sala
- riul
de

bază
Anul
2022

Coef. Sala
- riul
de

bază
Anul
2022

Coef. Sala
- riul
de

bază
Anul
2022

Coef. Sala
- riul
de

bază
Anul
2022

Coef.

1 Şcoli gimnaziale

800 - 1.250
elevi/elevi şi
preşcolari

6.950 2,78 6.909 2,76 5.791 2,32 4.098 1,64 5.700 2,28 4.007 1,60

peste 1.250
elevi/elevi şi
preşcolari

7.075 2,83 6.950 2,78 5.850 2,34 4.130 1,65 5.791 2,32 4.052 1,62

2 Colegii, licee, şcoli postliceale şi profesionale

800 - 1.250
elevi/elevi şi
preşcolari

7.075 2,83 6.950 2,78 5.898 2,36 4.130 1,65 5.850 2,34 4.130 1,65

peste 1.250
elevi/elevi şi
preşcolari

7.100 2,84 6.975 2,79 6.024 2,41 4.189 1,68 6.024 2,41 4.189 1,68

3 Colegii, licee, şcoli gimnaziale, cu internat/cantină
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800 - 1.250
elevi/elevi şi
preşcolari

7.282 2,91 6.975 2,79 6.150 2,46 4.280 1,71 6.150 2,46 4.259 1,70

peste 1.250
elevi/elevi şi
preşcolari

7.382 2,95 7.100 2,84 6.229 2,49 4.326 1,73 6.229 2,49 4.326 1,73

4 Licee, centre şcolare,
şcoli profesionale,
şcoli - din
învăţământul special
cu cel puţin 32 de
clase elevi/elevi şi
preşcolari cu
internat/ cantină

7.382 2,95 7.100 2,84 6.229 2,49 4.326 1,73 6.229 2,49 4.326 1,73

5 Palate ale copiilor şi
elevilor cu
personalitate juridică

7.169 2,87 6.975 2,79 5.898 2,36 4.189 1,68     

6 Palatul Naţional al
Copiilor

7.382 2,95 7.100 2,84 6.229 2,49 4.326 1,73     

ANEXA Nr. 2
la normele metodologice

GRADUL I
Salarii de bază pentru funcţiile didactice de conducere şi didactice auxiliare de conducere din

unităţi de învăţământ preuniversitar de gradul I

Nr.
crt.

Unitatea de
învăţământ/clase/grupe

Director (S)
Director adj.

(S)

Contabil - şef Secretar - şef

(S) (M) (S) (M)

Sala -
riul
de

bază
Anul
2022

Coef. Sala -
riul
de

bază
Anul
2022

Coef. Sala
- riul
de

bază
Anul
2022

Coef. Sala
- riul
de

bază
Anul
2022

Coef. Sala
- riul
de

bază
Anul
2022

Coef. Sala
- riul
de

bază
Anul
2022

Coef.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 Grădiniţe cu program normal

între 150 - 250 de
preşcolari

6.000 2,40           

peste 250 preşcolari 6.150 2,46           

2 Grădiniţe cu program prelungit/săptămânal

între 150 - 200 de
preşcolari

6.354 2,54           

peste 200 preşcolari 6.400 2,56           

3 Şcoli primare, 6.354  2,54           
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conform art. 19 alin.
(2) din Legea nr.
1/2011, cu
modificările şi
completările
ulterioare, fără
structuri arondate*)

4 Şcoli gimnaziale

a) sub 300 elevi/elevi şi
preşcolari, conform
art. 19 alin. (2) din
Legea nr. 1/2011, cu
modificările şi
completările
ulterioare, fără
structuri arondate

6.354  2,54           

cu 1 - 2 structuri
arondate

6.400  2,56           

cu 3 - 5 structuri
arondate

6.509 2,60           

cu peste 5 structuri
arondate

6.580  2,63           

b) 300 - 499 elevi/elevi şi
preşcolari

6.580  2,63 6.354  2,54         

c) 500 - 599 elevi/elevi şi
preşcolari1)

 6.650 2,66 6.400 2,56         

d) 600 - 799 elevi/elevi şi
preşcolari1)

6.700 2,68 6.509 2,60 5.493 2,20 3.915 1,57 5.493 2,20 3.795 1,52

5 Colegii, licee, şcoli postliceale şi profesionale

a) sub 300 elevi/elevi şi
preşcolari, conform
art. 19 alin. (2) din
Legea nr. 1/2011, cu
modificările şi
completările
ulterioare, fără
structuri arondate** )

6.580 2,63           

b) sub 300 elevi/elevi şi
preşcolari, conform
art. 19 alin. (2) din
Legea nr. 1/2011, cu
modificările şi
completările
ulterioare, cu structuri
arondate

6.580 2,63           
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c) 300 - 499 elevi/elevi şi
preşcolari

6.650 2,66 6.354 2,54         

d) 500 - 599 elevi/elevi şi
preşcolari1)

6.762 2,70 6.509 2,60         

e) 600 - 799 elevi/elevi şi
preşcolari1)

6.844 2,74 6.650 2,66 5.528 2,21 4.007 1,60 5.528 2,21 3.875 1,55

6 Colegii, licee, şcoli postliceale şi profesionale cu internat/cantină

a) 300 - 499 elevi/elevi şi
preşcolari

6.762 2,70 6.354 2,54 5.493 2,20 4.020 1,61 5.493 2,20 4.052 1,62

b) 500 - 0799 elevi/elevi
şi preşcolari1)

6.909 2,76 6.650 2,66 5.528 2,21 4.130 1,65 5.528 2,21 4.087 1,63

7 Cluburi sportive şcolare cu personalitate juridică

20 - 24 grupe, dar nu
mai puţin de 300
elevi/elevi şi preşcolari

6.272 2,51           

25 - 29 grupe, dar nu
mai puţin de 300
elevi/elevi şi preşcolari

6.400 2,56           

30 - 35 grupe 6.509 2,60           

36 - 50 grupe 6.563 2,62   5.493 2,20 4.130 1,65     

peste 50 grupe 6.650 2,66 6.563 2,62 5.528 2,21 4.173 1,67     

8 Cluburi ale copiilor şi
elevilor cu
personalitate juridică,
dar nu mai puţin de
300 elevi/preşcolari

6.400 2,56           

9 Grădiniţe învăţământ
special

6.272 2,51           

10 Şcoli speciale

a) cu până la 16 clase,
inclusiv

6.650 2,66           

b) cu cel puţin 16 clase
fără internat/ cantină

6.800 2,72 6.650 2,66         

c) peste 16 clase cu
internat/cantină

6.909 2,76 6.800 2,72         

d) peste 24 de clase cu
internat/ cantină

6.950 2,78 6.909 2,76 5.528 2,21 4.130 1,65 5.528 2,21 4.020 1,61

11 Licee, centre şcolare, şcoli profesionale, învăţământ special

a) cu până la 16 clase
fără internat/
cantină*** )

6.650 2,66           

b) cu cel puţin 16 clase
cu internat/ cantină

6.909 2,76 6.800 2,72         
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c) cu cel puţin 24 de
clase fără
internat/cantină

6.909 2,76 6.762 2,70         

d) cu cel puţin 24 de
clase cu
internat/cantină

7.000 2,80 6.909 2,76 5.528 2,21 4.173 1,67 5.528 2,21 4.144 1,66

12 Centrul judeţean de
resurse şi asistenţă
educaţională/Centrul
Municipiului
Bucureşti de Resurse
şi Asistenţă
Educaţională

6.950 2,78   5.528 2,21 4.052 1,62     

13 Centre şcolare pentru
educaţie incluzivă

6.950 2,78 6.909 2,76 5.528 2,21 4.052 1,62     

*) Se aplică numai pentru unităţile de învăţământ primar unice pe unitatea administrativ - teritorială.
**) Se aplică şi pentru Centrele de excelenţă judeţene/al Municipiului Bucureşti.
***) Se aplică numai pentru unităţile de învăţământ special unice pe judeţ care au elevi/preşcolari cu
acelaşi tip de deficienţe.
1) Se poate norma la unităţile de învăţământ primar şi/sau gimnazial care au între 500 - 799
elevi/preşcolari şi îndeplinesc una dintre condiţiile: au cel puţin 250 elevi/preşcolari inclusiv din
învăţământul primar şi/sau grupe din învăţământul antepreşcolar şi preşcolar sau au secţii cu predare în
limbile minorităţilor într-o unitate şcolară cu predare în limba română sau au secţii cu predare în limba
română într-o unitate şcolară cu predare într-o limbă a minorităţilor.
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