
ORDIN nr. 5817 din 25 septembrie 2012 pentru modificarea 
anexei nr. 4 la Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului 

şi sportului, al ministrului administraţiei şi internelor şi al 

ministrului finanţelor publice nr. 4.576/230/2.445/2011 privind 
validarea fluxurilor financiare pentru cheltuielile de personal în 

învăţământul preuniversitar de stat 

Având în vedere prevederile art. 6 alin. (1) şi (2) din Legea-cadru nr. 284/2010 privind 
salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările ulterioare, şi 

ale Legii nr. 283/2011 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
80/2010 pentru completarea art. 11 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 
37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, 

în conformitate cu prevederile Legii nr. 63/2011 privind încadrarea şi salarizarea în 
anul 2011 a personalului didactic şi didactic auxiliar din învăţământ, 

În temeiul art. 7 alin. (5) şi (7) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 
privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, aprobată cu 
modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 22 

alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 536/2011 privind organizarea şi funcţionarea 
Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, cu modificările şi completările 

ulterioare, şi al art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind 
organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi 
completările ulterioare, 

ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului, ministrul administraţiei 
şi internelor şi viceprim-ministrul, ministrul finanţelor publice, emit prezentul 

ordin. 
Art. I 

- Anexa nr. 4 la Ordinul ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului, al 

ministrului administraţiei şi internelor şi al ministrului finanţelor publice nr. 
4.576/230/2.445/2011 privind validarea fluxurilor financiare pentru cheltuielile de 

personal în învăţământul preuniversitar de stat, publicat în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 772 din 1 noiembrie 2011, cu modificările ulterioare, se 
modifică după cum urmează: 

- La articolul 1 alineatul (3), litera b) va avea următorul cuprins: 
"b) aplicaţia EDUSAL - care poate fi descărcată de pe pagina dedicată acestui scop a 

portalului EDUSAL împreună cu manualul de utilizare aferent. 
Aplicaţia EDUSAL permite reţinerea cotizaţiei sindicale, în maximum 1% din venitul brut 
realizat, a contribuţiilor şi ratelor la casa de ajutor reciproc şi bănci. 

Reţinerea cotizaţiei sindicale se face la solicitarea scrisă a membrilor de sindicat, 
înregistrată la unitatea de învăţământ. 

În solicitarea scrisă se vor preciza: suma/procentul de cotizaţie şi baza de calcul, 
sindicatul - denumirea, contul, banca - către care urmează a se efectua plata. 
Modificările intervenite în cursul anului şcolar (înscrieri/retrageri, modificări de cont 

bancar) se vor face în scris de către membrul de sindicat." 
Art. II 

Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. 
-****- 

Ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului, 
Ecaterina Andronescu 

p. Ministrul administraţiei şi internelor, 
Ioan-Nicolae Căbulea, 

secretar de stat 
Viceprim-ministru, ministrul finanţelor publice, 

Florin Georgescu 
Contrasemnează: 

Ministrul delegat pentru administraţie, 
Radu Stroe 

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 735 din data de 31 octombrie 2012 
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