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MINISTERUL EDUCATIEI, MINISTERULADMINISTRATIEI ~I MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE 

CERCETARII, TINERETULUI INTERNELOR Nr. 7.55 din 29 mai 2012 

. ~I SPORTULUI Nr. 116 din 29 mai 2012 

Nr. 4.271 din 29 mai 2012 

OR DIN 

privind modificarea qrdinului ministrului educatiei, cercetarii, tirieretului 'I sportulul, 

al ministrului adininistratiei ~~ internelor 'i al ministrului finantelor publica nr. 4.576/230/2.445/2011 

privind validarea fluxurilor financiare pentr~ cheltuielile de personal 

in invatamantul preuniv~rsitar de stat 

Avand in vedere prevederile art. 6 alin. (1) l?i (2) din Legea-cadru nr. 284/2010 privin~ salarizarea unitarli a personalului 

platit din fonduri publice, cu modificarile ulterioare, ~i ale Legii nr. 283/2011 privind aprobarea Ordonantei de urgentli a Guvemului 

nr. 80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanta de urgentli a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor masuri 

financlare in domeniul bugetar, 

in conformitate cu prevederile Legii nr. 63/2011 privind incadrarea ~~ salarizarea in anul 2011 a personalului didactic ~i 

didactic auxiliar din invatlimant, 

in temeiul art. 7 alin. (6} din Ordonanta de urgentli a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea ~~ funqionarea Ministerului 

Administratiei ~~ lnternelor, aprobata cu modificari prin Legea nr. 15/2008, cu modificarile ~i completlirile ulterioare, art. 22 alin. (6) 

. din Hotlirarea Guvemului nr. 536/2011 privind organizarea ~i functionarea Ministerului Educatiei, Cercetlirii, Tineretului ~i Sportului, 

cu modificarile ~i completlirile ulterioare, ~i al art. 10 alin. (4) din HoUirarea Guvemului nr. 34/2009 privind organizarea ~~ 

functionarea Ministerului Finantelor Publice, cu modificarile ~i completlirile ulterioare, 

mlnlstrul educatlel, cercetarii, tlneretului fi sportului, lnterimar, ministrul delegat pentru adminlstratie ~~ viceprim

ministrul, ministrul finantelor publice, emit prezentul ordin. 

Art. I. - Ordinul ministrului educavei, cercetlirii, tineretului l?i 
sportului, al ministrului admini~tratiei ~~ internelor ~~ al ministrului 
finantelor publice nr. 4.576/230/2.445/2011 · privind validarea 
fluxurilor financ!are pentru cheltuielile de personal in 
invatamantul preuniversitar de stat, publicat in Monitorul Oficial 
al Romaniei, Partea I, nr. 772 din 1 noiembrie 2011, se. modifica 
dupa cum urmeaza: 

1. Anexa nr. 2 se inlocuie,te cu anexa care face parte 
integranta din prezentul ordin. 

2. Tn anexa nr .. 4, Ia artlcolul 1 allneatul (3), litera b) se 
modifica fl va avea urm3torul cupri~s: 

.b) aplicatia EDUSAL - care poate fi descarcatli. de pe 
pagina dedicata acestui scop a portalului EDUSAL impreuna cu 
manualul de utilizare aferent. 

Aplicatia EDUSAL permit~ retinerea cotizatiei sindicale, in 
maximum 1% din venitul brut realizat, a contributiilor ~~ ratelor Ia 
Casa 'de f\.jutor Reciproc ~~ banci. 

Retinerea cotizatiei sindicale se face Ia solicltarea scrisa a 
membrilor de sindicat, inregistrata ia ~nitatea de invatamant, Ia 
inceputul fiecarui an l?Colar. 

Tn solicitarea scrisa se vor preciza: suma/procentul de 
cotizatie ~~ baza de calcul, slndicatul - denumirea, contul, 
banca - catre care urmeaza a se efectua plata. 

Modificarile . intervenite Tn cursu! anului l?COiar 
(inserierilretrageri, modificari de cont bancar) se vor face in scris 

de catre membrul de sindicat." 
Art. II. - Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial at 

Romaniei. Partea I. 

Minlstrul educatiei, cercetMi, tineretului 
~I s'portului, interimar, 

Ministrul delegat pentru administratie, 
Victor Paul Dobra 

Viceprim-ministru, 
ministrul finantelor publice, 

Florin Georgescu .. Liviu Marian Pop 
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