
OUG nr. 54/2015 - unele măsuri în domeniul învățământului 
 
Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 54/2015 privind unele măsuri în domeniul 

învățământului a fost publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 832 din 6 
noiembrie 2015. 

 
Având în vedere faptul că personalul din învățământ prin activitatea depusă contribuie la 
asigurarea desfășurării în bune condiții a procesului instructiv-educativ, având în atenție 
faptul că neadoptarea actului normativ conduce la menținerea discriminărilor existente 
asupra unor categorii de salariați și pentru eliminarea discriminărilor existente între 
categoriile de personal din sistemul național de învățământ, având în vedere necesitatea 
adoptării unor norme legale prin care să se stabilească o serie de măsuri premergătoare, 
strict necesare pentru aplicarea legislației privind salarizarea unitară a personalului plătit 
din fonduri publice, având în vedere necesitatea adoptării unor norme legale strict 
necesare pentru aplicarea legislației privind aprobarea proiectelor de investiții publice, în 
anul 2015, finanțate din fonduri externe nerambursabile derulate de instituțiile de 
învățământ superior aflate în coordonarea Ministerului Educației și Cercetării Științifice, 
în considerarea faptului că aspectele mai sus menționate constituie o situație 
extraordinară a cărei reglementare nu poate fi amânată, se impune adoptarea de măsuri 
imediate pe calea ordonanței de urgență. Întrucât învățământul constituie prioritate 
națională, în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată, 
 
Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență. 
 
Art. I. - Articolul 2 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 83/2014 privind 
salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum și alte măsuri în 
domeniul cheltuielilor publice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 
925 din 18 decembrie 2014, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 71/2015, 
cu modificările și completările ulterioare, se completează după cum urmează: 
 
1. După alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (31), cu următorul cuprins: 
„(31) Începând cu data de 1 decembrie 2015, cuantumul brut al salariilor de bază de care 
beneficiază personalul didactic și didactic auxiliar din învățământ se majorează cu 15% 
față de nivelul acordat pentru luna noiembrie 2015.” 
 
2. După alineatul (6) se introduc două noi alineate, alineatele (61) și (62), cu următorul 
cuprins: „(61) Începând cu data de 1 decembrie 2015, cuantumul brut al salariilor de bază 
de care beneficiază personalul nedidactic din unitățile de învățământ preuniversitar de 
stat, unitățile conexe ale învățământului preuniversitar de stat, instituțiile de învățământ 
superior de stat și din bibliotecile centrale universitare se majorează cu 15% față de 
nivelul acordat pentru luna noiembrie 2015. (62) De prevederile alin. (61) beneficiază 
atât personalul din minister, din instituțiile și unitățile aflate în subordinea sau 
coordonarea Ministerului Educației și Cercetării Științifice, din Agenția Română de 
Asigurare a Calității în Învățământul Superior, cât și personalul nedidactic din 
inspectoratele școlare județene/al municipiului București.” 



 
3. După alineatul (7) se introduce un nou alineat, alineatul (71), cu următorul cuprins: 
„(71) Începând cu data de 1 decembrie 2015, cuantumul sporurilor, indemnizațiilor și al 
celorlalte elemente ale sistemului de salarizare care nu fac parte, potrivit legii, din salariul 
de bază de care beneficiază personalul de la alin. (31), (61) și (62) se majorează cu 
același procent de 15% față de nivelul acordat pentru luna noiembrie 2015, în măsura în 
care personalul își desfășoară activitatea în aceleași condiții.” 
 
Art. II. - Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, pentru 
funcția de director din cadrul instituțiilor de învățământ superior, indemnizația de 
conducere se stabilește la nivelul prevăzut de legislația în vigoare pentru funcția de 
director general administrativ. 
 
Art. III. - (1) Prin excepție de la prevederile art. 42 din Legea nr. 500/2002 privind 
finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, în anul 2015, începând cu 
data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, documentațiile tehnico-
economice aferente obiectivelor, proiectelor sau categoriilor de investiții care se 
finanțează, potrivit legii, din fonduri externe nerambursabile prin Programul operațional 
sectorial Creșterea competitivității economice (POS CCE), aferente perioadei de 
programare 2007-2013, se aprobă de către ordonatorii principali de credite, indiferent de 
valoarea acestora 
(2) Prevederea se aplică obiectivelor, proiectelor sau categoriilor de investiții care se 
finalizează astfel încât să fie eligibile la rambursare din fonduri externe nerambursabile 
aferente perioadei de programare 2007-2013 
(3) Ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat pot asigura prin bugetele proprii 
finanțarea cheltuielilor aferente acestor obiective, proiecte sau categorii de investiții ai 
căror beneficiari sunt instituții publice sau instituții de interes public aflate în coordonare 
sau subordonare, finanțate integral sau parțial din venituri proprii. 
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