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HOT√R¬RI

ALE

GUVERNULUI

ROM¬NIEI

GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
pentru aprobarea Normelor metodologice privind finan˛area ∫i administrarea
unit„˛ilor de Ónv„˛„m‚nt preuniversitar de stat
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, al art. 170 alin. (2) din Legea Ónv„˛„m‚ntului
nr. 84/1995, republicat„, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, ∫i al art. II lit. b) ∫i d) din Legea nr. 354/2004 pentru
modificarea ∫i completarea Legii Ónv„˛„m‚ntului nr. 84/1995,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. 1. — Se aprob„ Normele metodologice privind
finan˛area ∫i administrarea unit„˛ilor de Ónv„˛„m‚nt
preuniversitar de stat, prev„zute Ón anexa care face parte
integrant„ din prezenta hot„r‚re.

Art. 2. — Normele metodologice prev„zute la art. 1 se
aplic„ Óncep‚nd cu anul financiar 2005 pentru unit„˛ile de
Ónv„˛„m‚nt preuniversitar de stat din jude˛ele-pilot
nominalizate prin hot„r‚re a Guvernului.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN N√STASE
Contrasemneaz„:
Ministrul educa˛iei ∫i cercet„rii,
Alexandru Athanasiu
p. Ministrul de stat, ministrul administra˛iei ∫i internelor,
Toma Zaharia,
secretar de stat
Ministrul delegat pentru administra˛ia public„,
Gheorghe Emacu
p. Ministrul finan˛elor publice,
Gheorghe Gherghina,
secretar de stat
Bucure∫ti, 30 noiembrie 2004.
Nr. 2.192.
ANEX√

NORME METODOLOGICE
privind finan˛area ∫i administrarea unit„˛ilor de Ónv„˛„m‚nt preuniversitar de stat
CAPITOLUL I
Organizarea managementului economico-financiar
∫i administrativ
Art. 1. — (1) Œn sensul prezentelor norme metodologice,
unitatea de Ónv„˛„m‚nt preuniversitar de stat, ca persoan„
juridic„, denumit„ Ón continuare unitate de Ónv„˛„m‚nt, este
entitatea ∫colar„ care are Ónscri∫i Ón cursul unui an de
Ónv„˛„m‚nt un num„r minim de 200 de elevi din
Ónv„˛„m‚ntul obligatoriu, liceal ∫i/sau de arte ∫i meserii sau
minim 100 de pre∫colari.
(2) Actualele unit„˛i de Ónv„˛„m‚nt cu un num„r mai mic
de 200 de elevi sau 100 de pre∫colari, dup„ caz, intr„ Ón
componen˛a unor unit„˛i de Ónv„˛„m‚nt cu personalitate
juridic„ apar˛in‚nd aceluia∫i ordonator principal de credite,
ca structuri ∫colare ale acestora.
(3) Œn mod excep˛ional, pe baza criteriilor Ónscrise Ón
Regulamentul de organizare ∫i func˛ionare a unit„˛ilor de
Ónv„˛„m‚nt preuniversitar de stat, autorit„˛ile administra˛iei
publice locale pot aproba, cu avizul Ministerului Educa˛iei ∫i
Cercet„rii, func˛ionarea ca persoane juridice a unor unit„˛i
cu un num„r mai mic de 200 de elevi sau 100 de
pre∫colari, dup„ caz, care, ca structuri ale altor unit„˛i, ar

face imposibil„ buna lor func˛ionare. Avizul de func˛ionare a
acestor unit„˛i se acord„ pe baza unor memorii de
fundamentare Óntocmite de consiliile locale. Œn comunele ∫i
ora∫ele Ón care num„rul de pre∫colari/elevi ∫colariza˛i este
mai mic de 200 vor func˛iona unit„˛i de Ónv„˛„m‚nt cu
personalitate juridic„ sub acest efectiv.
Art. 2. — (1) Unitatea de Ónv„˛„m‚nt este condus„ de
consiliul de administra˛ie. Diectorul unit„˛ii de Ónv„˛„m‚nt
este pre∫edintele consiliului de administra˛ie. Directorul
exercit„ conducerea executiv„ a unit„˛ii de Ónv„˛„m‚nt, Ón
conformitate cu responsabilit„˛ile ∫i atribu˛iile conferite de
lege, cu hot„r‚rile consiliilor locale ∫i cu hot„r‚rile
consiliului de administra˛ie al unit„˛ii. Œn activitatea de
conducere directorul este ajutat, dup„ caz, de directorul
adjunct ∫i se bazeaz„ pe consiliul profesoral ∫i consiliul
∫colar.
(2) Activitatea managerial„ curent„ a structurilor ∫colare
este asigurat„ de un cadru didactic coordonator, desemnat
de directorul unit„˛ii de Ónv„˛„m‚nt.
Art. 3. — (1) Unit„˛ile de Ónv„˛„m‚nt au conturi la
Trezoreria Statului ∫i propria lor activitate financiar-contabil„.
(2) Directorul unit„˛ii de Ónv„˛„m‚nt are calitatea ∫i
exercit„ atribu˛iile de ordonator ter˛iar de credite.
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(3) Eviden˛a contabil„ a unit„˛ilor de Ónv„˛„m‚nt este
asigurat„ de contabili/administratori financiari de patrimoniu
Óncadra˛i cu contract individual de munc„ pe durat„
nedeterminat„ sau cu contract individual de munc„ cu timp
par˛ial, Ón func˛ie de m„rimea ∫i de complexitatea activit„˛ii.
Art. 4. — (1) Consiliul de administra˛ie al unit„˛ii de
Ónv„˛„m‚nt este format din: director, director adjunct,
reprezentantul consiliului local, reprezentantul primarului,
reprezentan˛i ai p„rin˛ilor, 1—5 reprezentan˛i ai cadrelor
didactice, reprezentantul agen˛ilor economici ∫i un
reprezentant al elevilor, pentru ciclul secundar superior. Œn
func˛ie de m„rimea ∫i de complexitatea unit„˛ii, consiliul de
administra˛ie va fi format din 9—15 membri. Œn mediul rural
se va avea Ón vedere ca Ón consiliile de administra˛ie s„
fie reprezentate corespunz„tor structurile ∫colare din satele
care apar˛in localit„˛ilor ∫i Ón care sunt ∫colariza˛i
elevi/pre∫colari; reprezentarea poate fi asigurat„ de cadrul
didactic coordonator al structurii ∫colare.
(2) La ∫edin˛ele consiliului de administra˛ie particip„, cu
statut de observator, reprezentantul/reprezentan˛ii
organiza˛iei/organiza˛iilor sindicale reprezentative din
unitatea de Ónv„˛„m‚nt sau reprezentantul salaria˛ilor,
dup„ caz.
Art. 5. — (1) Cadrele didactice care fac parte din
consiliul de administra˛ie sunt alese de consiliul profesoral.
Reprezentan˛ii consiliului local, ai primarului ∫i ai consiliului
reprezentantiv al p„rin˛ilor sunt desemna˛i de aceste
organisme. Reprezentantul agen˛ilor economici este
desemnat de asocia˛iile patronale sau de consiliul local,
dup„ caz.
(2) Consiliul de administra˛ie desemneaz„ din r‚ndul
salaria˛ilor un secretar, de regul„ secretarul unit„˛ii de
Ónv„˛„m‚nt.
(3) Dezbaterile, punctele de vedere ale tuturor
participan˛ilor ∫i hot„r‚rile consiliului de administra˛ie se
consemneaz„ Ón registrul de procese-verbale al consiliului,
care este Ónseriat.
Art. 6. — (1) Activitatea de organizare ∫i coordonare a
procesului instructiv-educativ al unit„˛ii de Ónv„˛„m‚nt se
desf„∫oar„ pe baza unui contract de management
educa˛ional Óncheiat pe o perioad„ de 4 ani Óntre directorul
unit„˛ii de Ónv„˛„m‚nt, pe de o parte, ∫i inspectorul ∫colar
general, pe de alt„ parte.
(2) Gradul de Óndeplinire a prevederilor contractuale ∫i
calitatea actului managerial se evalueaz„ anual de o
comisie de evaluare ∫i audit managerial desemnat„ de
inspectoratul ∫colar.
Atribu˛iile consiliului de administra˛ie

Art. 7. — Consiliul de administra˛ie are urm„toarele
atribu˛ii principale:
a) administreaz„, prin delegare din partea consiliului
local, terenurile ∫i cl„dirile Ón care Ó∫i desf„∫oar„ activitatea
unit„˛ile de Ónv„˛„m‚nt preuniversitar ∫i prin preluare de la
vechiul consiliu de administra˛ie, celelalte componente ale
bazei materiale — mijloace fixe, obiecte de inventar,
materiale etc., care sunt de drept proprietatea unit„˛ii de
Ónv„˛„m‚nt. Predarea-preluarea patrimoniului se face pe
baz„ de protocol de predare-preluare semnat de noul
director al ∫colii ca pre∫edinte al consiliului de administra˛ie
al acesteia, pe de o parte, ∫i ordonatorul principal de
credite ∫i vechiul director al ∫colii, pe de alt„ parte. Œn
cazul Ón care vechiul director r„m‚ne Ón continuare Ón
aceea∫i func˛ie, aceast„ opera˛iune nu mai are loc.
Predarea-preluarea bazei materiale se face pe baz„ de
inventariere a patrimoniului ∫i a documentelor justificative
de existen˛„ a acesteia. Œn cazul Ón care vechiul director
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este Ón imposibilitate de a participa la actul de predarepreluare a patrimoniului, el poate fi Ónlocuit de un
reprezentant legal al acestuia sau de 3 membri ai vechiului
consiliu de administra˛ie, desemna˛i de ordonatorul principal
de credite;
b) acord„ avizul consultativ pentru ocuparea func˛iilor de
director ∫i director adjunct;
c) avizeaz„ proiectul programului de dezvoltare a unit„˛ii
de Ónv„˛„m‚nt;
d) avizeaz„ proiectele de plan anual de ∫colarizare, de
state de func˛ii ∫i de buget ale unit„˛ii de Ónv„˛„m‚nt;
e) stabile∫te structura ∫i num„rul posturilor pentru
personalul didactic auxiliar, pe baza criteriilor de normare
elaborate de Ministerul Educa˛iei ∫i Cercet„rii pentru fiecare
categorie de personal;
f) avizeaz„ corec˛iile propuse de director, care urmeaz„
s„ fie operate Ón timpul anului Ón bugetul unit„˛ii de
Ónv„˛„m‚nt;
g) aprob„ repartizarea pe titluri ∫i articole de cheltuieli a
fondurilor aferente finan˛„rii de baz„, aprobate de
ordonatorul principal de credite sau provenite din rectific„rile
bugetare din timpul anului, la propunerea directorului;
h) aprob„ calificativele anuale ale personalului angajat,
la propunerea directorului, cu consultarea directorului
adjunct;
i) avizeaz„ nivelul indemniza˛iei de conducere a
directorului;
j) desemneaz„ un membru al s„u care s„ participe la
evaluarea activit„˛ii manageriale a directorilor pe baza
metodologiei elaborate de Ministerul Educa˛iei ∫i Cercet„rii
cu consultarea federa˛iilor sindicale reprezentative din
Ónv„˛„m‚nt, aprobat„ prin ordin al ministrului educa˛iei ∫i
cercet„rii, publicat Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei,
Partea I;
k) exercit„ orice alte atribu˛ii care Ói revin conform legii
∫i regulamentului de organizare ∫i func˛ionare a consiliului
de administra˛ie al unit„˛ii de Ónv„˛„m‚nt.
Atribu˛iile directorului unit„˛ii de Ónv„˛„m‚nt

Art. 8. — Atribu˛iile directorului unit„˛ii de Ónv„˛„m‚nt
sunt urm„toarele:
a) prezideaz„ ∫edin˛ele consiliului de administra˛ie;
b) reprezint„ unitatea de Ónv„˛„m‚nt Ón rela˛iile cu ter˛e
persoane fizice ∫i juridice, Ón limitele competen˛elor
prev„zute de lege;
c) asigur„ condi˛iile de protejare ∫i gestionare corect„ a
patrimoniului unit„˛ii de Ónv„˛„m‚nt;
d) elaboreaz„ proiectul programului de dezvoltare a
unit„˛ii de Ónv„˛„m‚nt pe o perioad„ de 4—6 ani;
e) elaboreaz„ proiectele de plan anual de ∫colarizare ∫i
proiectul de buget ale unit„˛ii de Ónv„˛„m‚nt;
f) elaboreaz„ statele de func˛ii pentru personalul
nedidactic ∫i didactic auxiliar al unit„˛ii;
g) propune consiliului de administra˛ie corec˛iile bugetare
care se impun Ón timpul anului, ca urmare a cre∫terii sau
diminu„rii veniturilor ∫i/sau cheltuielilor aferente finan˛„rii
propor˛ionale globale ∫i finan˛„rii complementare;
h) face parte din comisia de selec˛ie ∫i promovare a
personalului necesar unit„˛ii de Ónv„˛„m‚nt;
i) stabile∫te atribu˛iile personalului din subordine;
j) negociaz„ ∫i semneaz„ contractele individuale de
munc„ ∫i fi∫ele individuale ale posturilor pentru personalul
din unitate. La cererea salaria˛ilor membri de sindicat,
ace∫tia vor fi asista˛i la negocieri de c„tre liderul
organiza˛iei sindicale reprezentative din care fac parte;
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k) propune nivelul indemniza˛iei de conducere a
directorului adjunct;
l) atribuie orele r„mase neocupate dup„ derularea
etapelor mi∫c„rii personalului didactic, prin cumul sau plata
cu ora, personalului didactic titular, personalului asociat sau
cadrelor didactice pensionate;
m) asigur„ realizarea evalu„rii anuale a personalului
Óncadrat ∫i propune consiliului de administra˛ie calificativele
anuale rezultate Ón urma evalu„rii;
n) r„spunde Ón fa˛a ordonatorului principal de credite Ón
ceea ce prive∫te managementul financiar;
o) r„spunde Ón fa˛a inspectorului ∫colar general pentru
asigurarea calit„˛ii managementului educa˛ional;
p) r„spunde Ón fa˛a consiliului de administra˛ie pentru
problemele de natur„ administrativ„;
q) exercit„ orice alte atribu˛ii care Ói revin potrivit
prevederilor legale Ón vigoare.
CAPITOLUL II
Politica Ón domeniile resurselor umane
∫i salariz„rii personalului
Art. 9. — (1) Statul de func˛ii pentru personalul didactic
∫i didactic auxiliar din unit„˛ile de Ónv„˛„m‚nt se Óntocme∫te
de c„tre directorul adjunct, este Ónsu∫it de directorul unit„˛ii
de Ónv„˛„m‚nt, este avizat de consiliul de administra˛ie ∫i
de ordonatorul principal de credite ∫i este aprobat de
inspectorul ∫colar general al inspectoratului ∫colar jude˛ean,
respectiv al municipiului Bucure∫ti.
(2) Ocuparea func˛iilor didactice din unit„˛ile de
Ónv„˛„m‚nt se face Ón conformitate cu prevederile Legii
nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu
modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, ∫i cu dispozi˛iile
metodologiei privind mi∫carea personalului, elaborat„ de
Ministerul Educa˛iei ∫i Cercet„rii cu consultarea federa˛iilor
sindicale reprezentative din Ónv„˛„m‚nt, aprobat„ prin ordin
al ministrului educa˛iei ∫i cercet„rii.
Art. 10. — Structura ∫i num„rul posturilor pentru
personalul didactic auxiliar din Ónv„˛„m‚ntul de stat se
stabilesc de c„tre consiliul de administra˛ie al unit„˛ii de
Ónv„˛„m‚nt pe baza criteriilor de normare elaborate de
Ministerul Educa˛iei ∫i Cercet„rii pentru fiecare categorie de
personal, cu consultarea federa˛iilor sindicale reprezentative
din Ónv„˛„m‚nt.
Art. 11. — Statul de func˛ii pentru personalul nedidactic
se Óntocme∫te de directorul unit„˛ii de Ónv„˛„m‚nt, este
avizat de consiliul de administra˛ie al unit„˛ii de Ónv„˛„m‚nt
∫i este aprobat de ordonatorul principal de credite.
Art. 12. — Normarea personalului didactic, didactic
auxiliar ∫i nedidactic se face potrivit prevederilor Legii
nr. 128/1997, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, ale
Normativelor pentru personalul didactic auxiliar ∫i ale
Normativelor orientative pentru personalul nedidactic,
elaborate de Ministerul Educa˛iei ∫i Cercet„rii cu consultarea
federa˛iilor sindicale reprezentative din Ónv„˛„m‚nt, aprobate
prin ordin al ministrului educa˛iei ∫i cercet„rii.
Art. 13. — (1) Directorul unit„˛ii de Ónv„˛„m‚nt este
salarizat pe baza contractului de management educa˛ional
Óncheiat Óntre acesta, pe de o parte, ∫i inspectorul ∫colar
general al inspectoratului ∫colar, pe de alt„ parte.
(2) Remunerarea directorului unit„˛ii de Ónv„˛„m‚nt este
asigurat„ printr-un salariu de baz„ care se calculeaz„ la
nivelul maxim al func˛iei didactice corespunz„toare studiilor —
educator, Ónv„˛„tor, profesor gradul I cu vechime de peste
40 de ani — la care se adaug„ o indemniza˛ie de
conducere de p‚n„ la 50%. Nivelul indemniza˛iei de
conducere se stabile∫te de c„tre inspectorul ∫colar general

Ón baza avizului consiliului de administra˛ie al unit„˛ii de
Ónv„˛„m‚nt, Ón func˛ie de urm„toarele criterii: num„rul de
elevi, m„rimea ∫i gradul de complexitate al activit„˛ii din
unitatea de Ónv„˛„m‚nt, performan˛ele manageriale ale
acestora, performan˛ele educa˛ionale ale unit„˛ii de
Ónv„˛„m‚nt, pe baza metodologiei elaborate de Ministerul
Educa˛iei ∫i Cercet„rii cu consultarea federa˛iilor sindicale
reprezentative din Ónv„˛„m‚nt.
(3) Directorul adjunct este salarizat pe baza contractului
de management educa˛ional Óncheiat cu directorul unit„˛ii,
ca form„ a contractului individual de munc„.
(4) Remunerarea directorului adjunct al unit„˛ii de
Ónv„˛„m‚nt este asigurat„ printr-un salariu de baz„ care se
calculeaz„ la nivelul maxim al func˛iei didactice
corespunz„toare studiilor, la care se adaug„ o indemniza˛ie
de conducere de p‚n„ la 40%. Nivelul indemniza˛iei de
conducere se aprob„ de inspectorul ∫colar general, la
propunerea directorului unit„˛ii de Ónv„˛„m‚nt, cu avizul
consiliului de administra˛ie al unit„˛ii de Ónv„˛„m‚nt.
(5) Indemniza˛iile de conducere ale directorului ∫i
directorului adjunct sunt prev„zute Ón contractul de
management educa˛ional ∫i pot fi revizuite anual Ón func˛ie
de modific„rile volumului ∫i gradului de complexitate al
activit„˛ii ∫i de performan˛ele individuale manageriale.
(6) Pentru activitatea desf„∫urat„ Ón calitate de cadru
didactic coordonator, persoana desemnat„ Ón aceast„
func˛ie va beneficia de sporul pentru orele suplimentare
conform art. 120 alin. (2) din Legea nr. 53/2003 — Codul
muncii, cu modific„rile ulterioare, coroborat cu art. 19
alin. (1) din Ordonan˛a de urgen˛„ a Guvernului
nr. 123/2003 privind cre∫terile salariale ce se vor acorda
personalului din sectorul bugetar, aprobat„ cu modific„ri ∫i
complet„ri prin Legea nr. 164/2004, cu modific„rile ∫i
complet„rile ulterioare.
Art. 14. — La indemniza˛iile de baz„ stabilite potrivit
art. 13 alin. (2) ∫i (4) se adaug„ sporurile ∫i celelalte
drepturi prev„zute de lege.
Art. 15. — (1) Directorul unit„˛ii de Ónv„˛„m‚nt este
degrevat total sau par˛ial de norma didactic„ de predare ∫i
nu poate preda Ón regim de cumul sau plata cu ora.
Degrevarea total„ de norm„ se face numai cu
consim˛„m‚ntul directorului. Obliga˛ia de predare nu poate
dep„∫i 6 ore s„pt„m‚nal ∫i se Ónscrie Ón contractul de
management educa˛ional.
(2) Directorul adjunct are obliga˛ie de catedr„ de 2—6
ore ∫i nu poate preda Ón regim de cumul sau plata cu ora.
Obliga˛ia de predare se Ónscrie Ón contractul de
management educa˛ional.
CAPITOLUL III
Surse de finan˛are
Art. 16. — Finan˛area unit„˛ilor de Ónv„˛„m‚nt
preuniversitar de stat se asigur„ din fonduri alocate prin
bugetele locale ale unit„˛ilor administrativ-teritoriale Ón a
c„ror raz„ Ó∫i desf„∫oar„ activitatea, de la bugetul de stat
∫i din alte surse, potrivit legii.
Art. 17. — (1) De la bugetul de stat, prin bugetul
Ministerului Educa˛iei ∫i Cercet„rii, se asigur„ urm„toarele
cheltuieli aferente unit„˛ilor de Ónv„˛„m‚nt preuniversitar,
inclusiv pentru Ónv„˛„m‚ntul special:
a) componenta local„ aferent„ proiectelor aflate Ón
derulare, cofinan˛ate de Guvernul Rom‚niei ∫i de
organisme financiare interna˛ionale, precum ∫i ramburs„rile
de credite externe aferente proiectelor respective;
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b) bursele pentru elevii din Republica Moldova, precum
∫i bursele pentru elevii str„ini ∫i etnicii rom‚ni din afara
grani˛elor ˛„rii;
c) organizarea evalu„rilor, simul„rilor ∫i a examenelor
na˛ionale;
d) perfec˛ionarea preg„tirii profesionale a personalului
didactic de predare ∫i didactic auxiliar, precum ∫i
organizarea examenelor na˛ionale de ocupare a posturilor
didactice;
e) manualele ∫colare pentru Ónv„˛„m‚ntul obligatoriu ∫i
pentru elevii cu dificult„˛i materiale din Ónv„˛„m‚ntul liceal
∫i de arte ∫i meserii;
f) finan˛area, pe baz„ de hot„r‚ri ale Guvernului, a unor
programe anuale sau multianuale de investi˛ii, modernizare
∫i dezvoltare a bazei materiale a institu˛iilor publice de
Ónv„˛„m‚nt preuniversitar de stat, inclusiv consolid„ri ∫i
reabilit„ri de ∫coli ∫i dot„ri;
g) finan˛area unor programe na˛ionale de protec˛ie
social„, stabilite prin reglement„ri specifice;
h) finan˛area organiz„rii pentru elevi de concursuri pe
obiecte de Ónv„˛„m‚nt ∫i pe meserii, tehnico-aplicative,
∫tiin˛ifice, de crea˛ie, concursuri ∫i festivaluri culturalartistice, campionate ∫i concursuri sportive ∫colare, cu
participare na˛ional„ ∫i interna˛ional„, precum ∫i de
olimpiade interna˛ionale pe obiecte de Ónv„˛„m‚nt.
(2) Finan˛area cheltuielilor privind inspectoratele ∫colare,
casele corpului didactic, palatele ∫i cluburile copiilor ∫i
elevilor, centrele ∫i cabinetele de asisten˛„ psihopedagogic„, centrele logopedice, cabinetele ∫colare,
cluburile sportive ∫i ∫colare se asigur„ din bugetul de stat
prin bugetul Ministerului Educa˛iei ∫i Cercet„rii.
(3) Finan˛area cheltuielilor curente ∫i de capital ale
unit„˛ilor de Ónv„˛„m‚nt special se asigur„ din bugetul
consiliului jude˛ean, respectiv al sectoarelor municipiului
Bucure∫ti, ∫i din bugetul de stat.
(4) Consiliile jude˛ene, respectiv Consiliul General al
Municipiului Bucure∫ti, asigur„ fonduri pentru organizarea ∫i
desf„∫urarea olimpiadelor ∫i concursurilor ∫colare/jude˛ene/ale
municipiului Bucure∫ti.
(5) Consiliile jude˛ene, respectiv Consiliul General al
Municipiului Bucure∫ti, aloc„, prin hot„r‚ri proprii, fonduri
din cote defalcate din impozitul pe venit la dispozi˛ia
acestora, Ón vederea finan˛„rii unit„˛ilor de Ónv„˛„m‚nt
preuniversitar de stat. Cuantumul sumelor alocate fiec„rui
buget local de c„tre consiliul jude˛ean/Consiliul General al
Municipiului Bucure∫ti din cotele defalcate din impozitul pe
venit la dispozi˛ia acestora se stabile∫te pe baza
urm„torilor indicatori:
— pentru Ónv„˛„m‚ntul liceal — costul standard pe elev
∫i num„rul de elevi din alte localit„˛i, ∫colariza˛i de unit„˛ile
liceale finan˛ate de respectivul consiliu local;
— pentru localit„˛ile defavorizate social ∫i economic —
cuantumul de venit al bugetului local pe elev ∫colarizat ∫i
costul standard pe elev, stabilit de Consiliul Na˛ional pentru
Finan˛area Œnv„˛„m‚ntului Preuniversitar pe trepte de
Ónv„˛„m‚nt ∫i medii — rural ∫i urban.
(6) Unit„˛ile de Ónv„˛„m‚nt pot ob˛ine venituri proprii din:
a) activit„˛i aduc„toare de venit — cursuri ∫i activit„˛i
facultative solicitate de elevi, cursuri de educa˛ie
permanent„, inclusiv formare profesional„ continu„,
participarea la programe cu finan˛are extern„, participarea
la realizarea unor programe comunitare de studii, cercetare,
activit„˛i de servicii ∫i produc˛ie, Ónchirieri de spa˛ii temporar
disponibile, taxe percepute conform legii (de ∫colarizare,
pentru eliberarea unor documente ∫colare), alte venituri ale
unit„˛ii de Ónv„˛„m‚nt, activit„˛i cultural-artistice, venituri din
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activitatea internatelor ∫i cantinelor ∫colare ∫i altele
asemenea;
b) dona˛ii, sponsoriz„ri ∫i contribu˛ii ale comitetelor de
p„rin˛i sau oferite de persoane fizice ∫i juridice.
(7) Veniturile proprii nu diminueaz„ finan˛area de baz„
∫i finan˛area complementar„.
(8) Unit„˛ile de Ónv„˛„m‚nt preuniversitar de stat pot
organiza activit„˛i finan˛ate integral din venituri proprii,
aprobate prin hot„r‚re a consiliului de administra˛ie.
(9) Excedentele anuale rezultate din execu˛ia bugetelor
de venituri ∫i cheltuieli ale activit„˛ilor finan˛ate integral din
venituri proprii se reporteaz„ Ón anul urm„tor ∫i se
utilizeaz„ cu aceea∫i destina˛ie sau, cu aprobarea
consiliului de administra˛ie, se utilizeaz„ pentru finan˛area
altor cheltuieli ale unit„˛ilor de Ónv„˛„m‚nt.
(10) Fondurile provenite din dona˛ii ∫i sponsoriz„ri sunt
utilizate potrivit destina˛iei indicate de donator/sponsor sau
potrivit hot„r‚rii consiliului de administra˛ie Ón cazul Ón care
donatorul/sponsorul nu a indicat destina˛ia.
CAPITOLUL IV
Sistemul de finan˛are
Art. 18. — Sistemul de finan˛are a unit„˛ilor de
Ónv„˛„m‚nt preuniversitar de stat cuprinde principiile ∫i
institu˛iile implicate Ón proiectarea bugetelor, repartizarea ∫i
utilizarea resurselor financiare, precum ∫i indicatorii de
fundamentare ∫i alocare a fondurilor necesare bunei
func˛ion„ri a unit„˛ilor de Ónv„˛„m‚nt.
Finan˛area de baz„ ∫i finan˛area complementar„

Art. 19. — Fondurile unit„˛ii de Ónv„˛„m‚nt, indiferent de
sursele de provenien˛„ (buget de stat, buget local sau
surse proprii), se aloc„ pe urm„toarele destina˛ii:
a) finan˛area de baz„, propor˛ional„ cu num„rul de
pre∫colari/elevi, pentru urm„toarele categorii de cheltuieli:
1. cheltuieli de personal;
2. cheltuieli materiale ∫i servicii;
3. cheltuieli cu perfec˛ionarea profesional„, cu excep˛ia
celor care se suport„ de la bugetul de stat;
b) finan˛area complementar„, aferent„ urm„toarelor
categorii de cheltuieli:
1. consolid„ri, investi˛ii ∫i repara˛ii capitale;
2. subven˛ii pentru internatele ∫i cantinele ∫colare;
3. cheltuieli pentru organizarea evalu„rilor, simul„rilor ∫i
examenelor na˛ionale ale elevilor, cu excep˛ia cheltuielilor
care se suport„ de la bugetul de stat;
4. cheltuieli cu bursele elevilor;
5. cheltuieli pentru transportul elevilor;
6. cheltuieli pentru navet„, cele 6 c„l„torii cu reducere
pe calea ferat„ prev„zute de lege, pentru cadrele didactice
de predare ∫i didactice auxiliare;
7. cheltuieli pentru efectuarea examin„rii medicale
obligatorii a salaria˛ilor din Ónv„˛„m‚ntul preuniversitar de
stat, cu excep˛ia celor care, potrivit legii, se efectueaz„
gratuit;
8. cheltuieli pentru concursuri ∫colare ∫i activit„˛i
educative, cultural-artistice, sportive, turistice.
Art. 20. — Alocarea fondurilor bugetare c„tre unit„˛ile
de Ónv„˛„m‚nt pentru finan˛area de baz„ se realizeaz„
dup„ o formul„ care are Ón vedere num„rul de
elevi/pre∫colari din ∫coal„/gr„dini˛„ ∫i costurile standard pe
pre∫colar/elev, corectate cu ajutorul unor coeficien˛i de
diferen˛iere Ón func˛ie de:
— mediu — rural, urban;
— nivel ∫i filier„ de Ónv„˛„m‚nt;
— condi˛iile socioeconomice ale zonei Ón care
func˛ioneaz„ unit„˛ile de Ónv„˛„m‚nt — indicatori
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demografici, ponderea elevilor cu cerin˛e educative
speciale, ponderea unor minorit„˛i Ón r‚ndul elevilor, nivelul
performan˛elor ∫colare etc.;
— condi˛iile specifice ale bazei materiale — dispersia ∫i
m„rimea spa˛iilor de Ónv„˛„m‚nt, spa˛ii de Ónv„˛„m‚nt,
monumente istorice, etc.
Art. 21. — Fondurile aferente finan˛„rii de baz„,
aprobate de ordonatorul principal de credite sau provenite
din rectific„rile bugetare din timpul anului, se utilizeaz„ de
directorul unit„˛ii de Ónv„˛„m‚nt, ca ordonator ter˛iar de
credite.
Art. 22. — (1) Economiiile realizate Ón timpul anului la
unele articole de cheltuieli aferente finan˛„rii de baz„ pot fi
folosite, cu avizul consiliului de administra˛ie ∫i al consiliului
local, la alte articole de cheltuieli aferente finan˛„rii de
baz„.
(2) Aceste economii nu afecteaz„ nivelul aloca˛iilor
bugetare la care unit„˛ile de Ónv„˛„m‚nt au dreptul pentru
finan˛area de baz„ ∫i cea complementar„.
Art. 23. — (1) Finan˛area complementar„ se efectueaz„
Ón func˛ie de necesit„˛ile de cheltuieli ale unit„˛ii de
Ónv„˛„m‚nt preuniversitar de stat la propunerea unit„˛ilor de
Ónv„˛„m‚nt preuniversitar de stat, iar fondurile se aloc„ de
c„tre finan˛atori — bugetul de stat, bugetul local, agen˛ii
economici — la cerere, pe baza unor documente
justificative privind necesarul acestor cheltuieli.
(2) Unit„˛ile de Ónv„˛„m‚nt preuniversitar de stat
fundamenteaz„ sumele necesare Ón vederea finan˛„rii
complementare, potrivit normelor metodologice pentru
elaborarea proiectelor de buget, transmise de Ministerul
Finan˛elor Publice.
(3) Pentru bursele elevilor, propunerile unit„˛ilor de
Ónv„˛„m‚nt se Ónainteaz„ la inspectoratele ∫colare jude˛ene
∫i al municipiului Bucure∫ti. Dup„ analiza acestor propuneri
Ón cadrul comisiei jude˛ene pentru finan˛area Ónv„˛„m‚ntului
preuniversitar, respectiv a municipiului Bucure∫ti, acestea
se Ónainteaz„ la Consiliul Na˛ional pentru Finan˛area
Œnv„˛„m‚ntului Preuniversitar. Pe baza datelor transmise de
comisia jude˛ean„ pentru finan˛area Ónv„˛„m‚ntului
preuniversitar, Consiliul Na˛ional pentru Finan˛area
Œnv„˛„m‚ntului Preuniversitar Ónainteaz„ Ministerului
Educa˛iei ∫i Cercet„rii propunerile privind nivelul aloca˛iilor
bugetare ce vor fi incluse Ón legea anual„ a bugetului de
stat pentru finan˛area burselor elevilor, conform modelului
prev„zut Ón anexa nr. 1.
Art. 24. — Cuantumul minim al unei burse pe elev este
cel stabilit prin hot„r‚re a Guvernului ∫i se asigur„ din
sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat, prin
legea anual„ a bugetului de stat.
Art. 25. — Metodologia de editare, difuzare, recuperare,
recartare ∫i de finan˛are a manualelor ∫colare se
elaboreaz„ de Ministerul Educa˛iei ∫i Cercet„rii ∫i se
aprob„ prin ordin al ministrului educa˛iei ∫i cercet„rii.
Art. 26. — Nivelul fondurilor pentru finan˛area
complementar„ se stabile∫te, Ón mod transparent ∫i
echitabil, Ón func˛ie de amploarea ∫i urgen˛a satisfacerii
unor nevoi de reabilitare ∫i dezvoltare a bazei materiale a
unit„˛ii de Ónv„˛„m‚nt, de amploarea acestor nevoi ∫i de
posibilit„˛ile de finan˛are ale ordonatorului principal de
credite sau ale altor finan˛atori. Nivelul fondurilor pentru
acordarea de burse ∫i alte forme de sprijin social se
stabile∫te Ón func˛ie de amploarea acestor nevoi.
Indicatori de alocare

Art. 27. — Formula de finan˛are cuprinde ansamblul
etapelor, procedurilor ∫i indicatorilor utiliza˛i de institu˛iile cu
atribu˛ii Ón domeniul finan˛„rii Ónv„˛„m‚ntului Ón procesul de

alocare a fondurilor pentru Ónv„˛„m‚nt de la bugetul de
stat, bugetele locale ∫i din alte surse.
Art. 28. — Alocarea fondurilor se face pe baza unui
sistem de indicatori, dup„ cum urmeaz„:
a) La nivel central
La repartizarea pe jude˛e a sumelor defalcate din unele
venituri ale bugetului de stat ce se aloc„ prin legea anual„
a bugetului de stat pentru cheltuieli de natura celor care
intr„ Ón finan˛area de baz„ se au Ón vedere:
1. num„rul de elevi pe fiecare nivel de Ónv„˛„m‚nt,
filier„ ∫i profil din mediul urban sau rural;
2. costul standard pentru un elev dintr-o unitate de
Ónv„˛„m‚nt gimnazial din mediul urban;
3. coeficien˛ii de corec˛ie pentru fiecare nivel de
Ónv„˛„m‚nt, filier„ ∫i profil din mediul urban sau rural.
b) La nivel jude˛ean
Consiliul jude˛ean, respectiv Consiliul General al
Municipiului Bucure∫ti, repartizeaz„ consiliilor locale
fondurile aferente Ónv„˛„m‚ntului, aprobate prin legea
anual„ a bugetului de stat, precum ∫i fonduri din cote
defalcate din impozitul pe venit la dispozi˛ia acestora.
Fondurile primite din unele venituri de la bugetul de stat
prin legea anual„ a bugetului de stat se repartizeaz„ pe
unit„˛i administrativ-teritoriale de c„tre consiliul
jude˛ean/Consiliul General al Municipiului Bucure∫ti, prin
hot„r‚ri, pe baza urm„torilor indicatori:
1. num„rul de elevi pe fiecare nivel de Ónv„˛„m‚nt,
filier„ ∫i profil din mediul urban sau rural, ∫colariza˛i Ón
unit„˛ile de Ónv„˛„m‚nt finan˛ate de fiecare consiliu local;
2. costul standard pentru un elev dintr-o unitate de
Ónv„˛„m‚nt gimnazial din mediul urban;
3. coeficien˛ii de corec˛ie pentru fiecare nivel de
Ónv„˛„m‚nt, filier„ ∫i profil din mediul urban sau rural;
4. ponderea unit„˛ilor de Ónv„˛„m‚nt cu un num„r mai
mic de elevi sau pre∫colari dec‚t cel stabilit prin lege;
5. ponderea elevilor/pre∫colarilor apar˛in‚nd altor
na˛ionalit„˛i ∫i care influen˛eaz„ num„rul de elevi pe clas„.
Fondurile din cote defalcate din impozitul pe venit la
dispozi˛ia consiliului jude˛ean se repartizeaz„ consiliilor
locale din zonele defavorizate ∫i/sau care finan˛eaz„ unit„˛i
de Ónv„˛„m‚nt liceal Ón care sunt ∫colariza˛i elevi din alte
localit„˛i, pe baza indicatorilor prev„zu˛i la art. 17 alin. (5).
c) La nivel local
Consiliul local stabile∫te cuantumul fondurilor alocate
fiec„rei unit„˛i de Ónv„˛„m‚nt, pe baza urm„torilor indicatori:
1. num„rul de elevi pe fiecare nivel de Ónv„˛„m‚nt,
filier„ ∫i profil, ∫colariza˛i Ón respectivele unit„˛i de
Ónv„˛„m‚nt;
2. costul standard pentru un elev dintr-o unitate de
Ónv„˛„m‚nt gimnazial din mediul urban;
3. coeficien˛ii de corec˛ie pentru fiecare nivel de
Ónv„˛„m‚nt, filier„ ∫i profil din mediul urban sau rural;
4. num„rul de elevi posibil a fi realizat pe clas„,
determinat de cauze exclusiv demografice;
5. ponderea elevilor apar˛in‚nd altor na˛ionalit„˛i,
∫colariza˛i Ón unitatea de Ónv„˛„m‚nt;
6. volumul veniturilor proprii ale consiliilor locale ∫i
cuantumul din aceste venituri ce poate fi alocat
Ónv„˛„m‚ntului.
Coeficien˛ii de corec˛ie sunt calcula˛i ∫i Ónscri∫i Ón
metodologia de calcul ∫i folosire a nivelurilor de costuri
standard pe elev/pre∫colar, aprobat„ prin ordin al
ministrului educa˛iei ∫i cercet„rii.
Art. 29. — Fa˛„ de indicatorii prev„zu˛i la art. 28 lit. c),
consiliile locale pot decide prin hot„r‚ri proprii alocarea de
fonduri suplimentare pentru unit„˛ile de Ónv„˛„m‚nt care
∫colarizeaz„ elevi cu cerin˛e educative speciale ∫i/sau
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pentru unit„˛ile de Ónv„˛„m‚nt cu performan˛e ∫colare
superioare.
Art. 30. — La stabilirea cuantumului fondurilor
repartizate pe fiecare unitate de Ónv„˛„m‚nt, consiliul local
va avea Ón vedere ∫i nivelul valorilor Ónscrise Ón proiectele
de buget ale unit„˛ilor de Ónv„˛„m‚nt.
Art. 31. — La fondurile aferente finan˛„rii de baz„ al
c„ror cuantum a fost stabilit pe baza indicatorilor enumera˛i
la art. 28 lit. c) consiliile locale adaug„ fondurile aprobate
pentru finan˛area complementar„.
Art. 32. — Programele na˛ionale sau jude˛ene de
dezvoltare a bazei materiale a Ónv„˛„m‚ntului, de ajutor
social ∫i de editare a manualelor ∫colare acordate gratuit
elevilor se finan˛eaz„ pe baza unor metodologii specifice
elaborate de Ministerul Educa˛iei ∫i Cercet„rii.
Organisme consultative de specialitate

Art. 33. — Œn procesul de fundamentare a deciziilor cu
privire la volumul fondurilor alocate Ónv„˛„m‚ntului, Ón
subordinea Ministerului Educa˛iei ∫i Cercet„rii ∫i a consiliilor
locale func˛ioneaz„ organisme consultative de specialitate
cu atribu˛ii Ón acest domeniu, dup„ cum urmeaz„:
a) Consiliul Na˛ional pentru Finan˛area Œnv„˛„m‚ntului
Preuniversitar
Consiliul Na˛ional pentru Finan˛area Œnv„˛„m‚ntului
Preuniversitar, constituit potrivit art. 140 alin. (2) din Legea
Ónv„˛„m‚ntului nr. 84/1995, republicat„, cu modific„rile ∫i
complet„rile ulterioare, propune spre aprobare Ministerului
Educa˛iei ∫i Cercet„rii nivelul costurilor standard pe
elev/pre∫colar, corespunz„tor finan˛„rii de baz„ a unit„˛ilor
de Ónv„˛„m‚nt preuniversitar de stat. Ministerul Educa˛iei ∫i
Cercet„rii aprob„ nivelul costurilor standard pe elev/
pre∫colar dup„ consultarea federa˛iilor sindicale semnatare
ale contractului colectiv de munc„ ∫i a structurilor
asociative ale autorit„˛ilor administra˛iei publice locale.
Dup„ aprobare, costurile standard pe elev/pre∫colar se
comunic„ de c„tre Consiliul Na˛ional pentru Finan˛area
Œnv„˛„m‚ntului Preuniversitar, inspectoratelor ∫colare
jude˛ene, respectiv al municipiului Bucure∫ti, ∫i comisiei
jude˛ene, respectiv a municipiului Bucure∫ti, pentru
finan˛area Ónv„˛„m‚ntului preuniversitar ∫i se public„ pe
site-ul Ministerului Educa˛iei ∫i Cercet„rii Ón vederea stabilirii
de c„tre bugetele locale a necesarului de fonduri pentru
finan˛area de baz„.
Pentru activitatea curent„, Consiliul Na˛ional pentru
Finan˛area Œnv„˛„m‚ntului Preuniversitar dispune de un
aparat tehnic format din economi∫ti, informaticieni ∫i alt
personal de specialitate. Num„rul de posturi ∫i structura
aparatului tehnic se stabilesc prin ordin al ministrului
educa˛iei ∫i cercet„rii.
b) Comisia jude˛ean„ pentru finan˛area Ónv„˛„m‚ntului
preuniversitar
La nivelul fiec„rui jude˛ ∫i al municipiului Bucure∫ti se
constituie, prin hot„r‚re a Consiliului, comisia jude˛ean„,
respectiv a municipiului Bucure∫ti, pentru finan˛area
Ónv„˛„m‚ntului
preuniversitar,
av‚nd
urm„toarea
componen˛„:
1. un vicepre∫edinte al consiliului jude˛ean, respectiv un
viceprimar al municipiului Bucure∫ti — pre∫edintele
comisiei;
2. inspectorul ∫colar general — vicepre∫edinte;
3. pre∫edintele consiliului ∫colar jude˛ean — vicepre∫edinte;
4. directorul economic al consiliului jude˛ean, respectiv
al Consiliului General al Municipiului Bucure∫ti;
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5. ∫eful compartimentului de finan˛are ∫i administrare a
Ónv„˛„m‚ntului din cadrul consiliului jude˛ean, respectiv al
Consiliului General al Municipiului Bucure∫ti;
6. trei reprezentan˛i ai consiliilor municipale, or„∫ene∫ti
∫i comunale;
7. contabilul-∫ef al inspectoratului ∫colar;
8. doi directori de unit„˛i de Ónv„˛„m‚nt preuniversitar
de stat;
9. doi contabili-∫efi ai unor unit„˛i de Ónv„˛„m‚nt
preuniversitar de stat;
10. c‚te un reprezentant al sindicatelor jude˛ene,
desemnat de federa˛iile sindicale reprezentative din
Ónv„˛„m‚nt.
Pentru activitatea curent„, comisia dispune de un aparat
tehnic format din personal de specialitate organizat Ón
cadrul consiliului jude˛ean, respectiv al Consiliului General
al Municipiului Bucure∫ti, sub form„ de compartiment
(birou, serviciu) de finan˛are ∫i administrare a
Ónv„˛„m‚ntului preuniversitar de stat. Num„rul de posturi ∫i
structura aparatului tehnic se stabilesc de c„tre fiecare
consiliu jude˛ean, respectiv Consiliul General al Municipiului
Bucure∫ti, Ón cadrul volumului total de posturi aprobat.
Comisia jude˛ean„ pentru finan˛area Ónv„˛„m‚ntului
preuniversitar de stat analizeaz„ datele prezentate de
consiliile locale privind nivelul costurilor pe elev/pre∫colar
previzionate pentru finan˛area propor˛ional„.
Pe baza datelor primite de la consiliile locale ∫i a
costurilor medii anuale standard comunicate de Ministerul
Educa˛iei ∫i Cercet„rii ∫i cu consultarea consiliului ∫colar
jude˛ean, comisia jude˛ean„ propune Ón mod obiectiv ∫i
fundamentat costul anual pe elev/pre∫colar, pe medii —
rural, urban —, localit„˛i, tipuri ∫i forme de Ónv„˛„m‚nt. La
stabilirea acestor costuri se ˛ine seama ∫i de condi˛iile
specifice Ón care Ó∫i desf„∫oar„ activitatea unit„˛ile de
Ónv„˛„m‚nt din diferite localit„˛i. Nivelul acestor costuri
astfel stabilite se comunic„ fiec„rui consiliul local.
c) Comisia local„ de finan˛are a Ónv„˛„m‚ntului
preuniversitar
La nivelul fiec„rei localit„˛i/sector al municipiului
Bucure∫ti func˛ioneaz„ o comisie local„ de finan˛are a
Ónv„˛„m‚ntului preuniversitar constituit„ prin hot„r‚re a
consiliului local, av‚nd urm„toarea componen˛„:
1. un viceprimar — pre∫edinte;
2. ∫eful compartimentului de finan˛are ∫i administrare a
Ónv„˛„m‚ntului din cadrul consiliului local;
3. unul-doi contabili ai unit„˛ilor de Ónv„˛„m‚nt din
localitate;
4. unul-doi directori ai unit„˛ilor de Ónv„˛„m‚nt;
5. reprezentan˛ii organiza˛iilor sindicale desemna˛i de
sindicatele jude˛ene.
Pentru activitatea curent„, comisia dispune de un aparat
tehnic format din personal de specialitate organizat Ón
cadrul prim„riilor, respectiv al sectoarelor municipiului
Bucure∫ti, sub form„ de compartiment (birou, serviciu) de
finan˛are ∫i administrare a Ónv„˛„m‚ntului preuniversitar de
stat. Num„rul de posturi ∫i structura aparatului tehnic se
stabilesc de fiecare consiliu local Ón cadrul volumului total
de posturi aprobat.
Consiliile locale ale comunelor, ora∫elor, municipiilor ∫i
sectoarelor municipiului Bucure∫ti aduc la cuno∫tin˛„
unit„˛ilor de Ónv„˛„m‚nt din raza lor teritorial„ nivelul
costurilor pe elev comunicate de comisia jude˛ean„,
respectiv a municipiului Bucure∫ti, pentru finan˛area
Ónv„˛„m‚ntului preuniversitar de stat.
Pe baza propunerilor comisiei locale de finan˛are,
consiliile locale ale comunelor, ora∫elor, municipiilor ∫i
sectoarelor municipiului Bucure∫ti aprob„ ∫i comunic„
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unit„˛ilor de Ónv„˛„m‚nt de pe raza lor teritorial„ nivelul
costurilor pe pre∫colar/elev pentru finan˛area acestora ∫i
solicit„ fiec„rei unit„˛i de Ónv„˛„m‚nt proiectele de buget
pentru anul financiar urm„tor.
Structura bugetului unit„˛ii de Ónv„˛„m‚nt

Art. 34. — Fiecare unitate de Ónv„˛„m‚nt preuniversitar
de stat cu personalitate juridic„ are obliga˛ia s„ Ó∫i
desf„∫oare activitatea pe baza bugetului propriu, aprobat Ón
condi˛iile Ordonan˛ei de urgen˛„ a Guvernului nr. 45/2003
privind finan˛ele publice locale, aprobat„ cu modific„ri ∫i
complet„ri prin Legea nr. 108/2004, cu modific„rile
ulterioare, ∫i cu respectarea dispozi˛iilor legale privind
angajarea ∫i utilizarea fondurilor.
Art. 35. — (1) Bugetul unit„˛ii de Ónv„˛„m‚nt
preuniversitar de stat se fundamenteaz„ pe baza principiilor
finan˛„rii de baz„ ∫i finan˛„rii complementare, pe categoriile
de cheltuieli Ónscrise Ón clasifica˛ia bugetar„, av‚nd Ón
vedere urm„torii indicatori:
— num„rul de elevi ∫colariza˛i pe nivel ∫i profil de
Ónv„˛„m‚nt;
— costul standard pentru un elev dintr-o unitate de
Ónv„˛„m‚nt gimnazial din mediul urban;
— coeficien˛ii de corec˛ie pentru fiecare nivel de
Ónv„˛„m‚nt, filier„ ∫i profil din mediul urban sau rural Ón
care func˛ioneaz„ unitatea de Ónv„˛„m‚nt;
— num„rul de elevi posibil a fi realizat pe clas„,
determinat de cauze exclusiv demografice;
— ponderea elevilor apar˛in‚nd altor na˛ionalit„˛i,
∫colariza˛i Ón unitatea de Ónv„˛„m‚nt;
— necesarul de fonduri pentru cheltuielile materiale
calculat Ón func˛ie de condi˛iile specifice ale bazei materiale —
dispersia ∫i m„rimea spa˛iilor de Ónv„˛„m‚nt, spa˛ii de
Ónv„˛„m‚nt, monumente istorice etc.
(2) La fundamentarea indicatorilor din bugetul unit„˛ii de
Ónv„˛„m‚nt preuniversitar de stat se va avea Ón vedere c„
anul financiar bugetar cuprinde sf‚r∫itul unui an ∫colar ∫i
Ónceputul anului ∫colar urm„tor.
(3) Conducerea unit„˛ii de Ónv„˛„m‚nt preuniversitar de
stat are obliga˛ia s„ Ó∫i fundamenteze cheltuielile pe baz„
de indicatori fizici ∫i valorici care s„ reflecte Ón mod real
necesarul de finan˛are, aplic‚ndu-se m„suri pentru
utilizarea cu maxim„ eficien˛„ a bazei materiale existente
∫i a fondurilor, Ón interesul procesului de Ónv„˛„m‚nt ∫i al
elevilor.
(4) Proiectul de buget se Óntocme∫te Ón faza de
elaborare a proiectului bugetului de stat, respectiv a
proiectului bugetului local, se definitiveaz„ dup„ intrarea Ón
vigoare a legii bugetului de stat ∫i se aprob„ o dat„ cu
aprobarea bugetelor locale.
(5) Œn anexele la bugetul unit„˛ii de Ónv„˛„m‚nt
preuniversitar de stat se prezint„ bugetul privind veniturile
∫i cheltuielile activit„˛ilor aduc„toare de venituri proprii ∫i
bugetul de venituri ∫i cheltuieli al internatelor, c„minelor ∫i
cantinelor pentru elevi ∫i pre∫colari.
(6) Œn cazul Ón care volumul indicatorilor de cheltuieli
aferente finan˛„rii de baz„ propus Ón proiectul de buget
dep„∫e∫te volumul de fonduri comunicat de consiliul local,
conducerea unit„˛ii va Óntocmi ∫i va Ónainta consiliului
local/jude˛ean, respectiv Consiliului General al Municipiului
Bucure∫ti, dup„ caz, un memoriu de fundamentare din care
s„ rezulte cauzele acestor dep„∫iri.
(7) Finan˛area de baz„ propor˛ional„ cu num„rul de
elevi/pre∫colari se fundamenteaz„ pe baza modelului
prev„zut Ón anexa nr. 2.

Fundamentarea veniturilor ∫i cheltuielilor pentru activit„˛ile
aduc„toare de venituri proprii

Art. 36. — Unit„˛ile de Ónv„˛„m‚nt preuniversitar de stat
utilizeaz„ pe l‚ng„ fondurile alocate prin bugetele locale ∫i
bugetul de stat ∫i alte surse de venituri realizate conform
art. 17 alin. (6).
Art. 37. — Veniturile proprii se Ónscriu Ón bugetul de
venituri ∫i cheltuieli al activit„˛ilor aduc„toare de venituri
proprii, pe surse, dup„ cum urmeaz„:
a) veniturile rezultate din activitatea de produc˛ie —
ateliere-∫coal„, ferme agricole, prest„ri de servicii ∫i altele
asemenea —, care cuprind sumele Óncasate de unitatea de
Ónv„˛„m‚nt din activitatea de conversie ∫i reconversie
profesional„, ∫colarizare, cursuri de ini˛iere Ón domeniul
informaticii, limbi str„ine, activit„˛i de produc˛ie, prest„ri de
servicii ∫i alte activit„˛i, Ón condi˛iile legii;
b) taxele de la persoane fizice ∫i juridice.
Unit„˛ile de Ónv„˛„m‚nt preuniversitar de stat sunt
autorizate, potrivit dispozi˛iilor legale, s„ stabileasc„ nivelul
taxelor pentru desf„∫urarea examenului de admitere sau a
altor examene, din care se acoper„ cheltuielile aferente
activit„˛ilor respective. Pentru stabilirea taxelor, fiecare
unitate de Ónv„˛„m‚nt preuniversitar de stat Ó∫i estimeaz„
cheltuielile ocazionate de organizarea ∫i desf„∫urarea
examenelor ∫i, Ón func˛ie de num„rul de elevi participan˛i,
stabile∫te ∫i taxa pentru un elev. Conform acestor
elemente se stabilesc ∫i prevederile din buget la
subdiviziunea respectiv„.
Sumele Óncasate pentru eliberarea certificatelor sau a
diplomelor de absolvire, dup„ caz, reprezint„ o alt„ surs„
proprie de venit, al c„rei nivel se stabile∫te ∫i se comunic„
de inspectoratele ∫colare jude˛ene, respectiv al municipiului
Bucure∫ti. Estim„rile bugetare se calculeaz„ ∫i se
fundamenteaz„ Ón func˛ie de: num„rul certificatelor sau al
diplomelor de absolvire, ce urmeaz„ s„ fie eliberate,
Ónmul˛it cu costul unui certificat sau al unei diplome.
Tarifele pe elev/cursant percepute pentru organizarea de
cursuri de preg„tire solicitate de persoane juridice sau
fizice se stabilesc, pe baz„ de conven˛ie/contract, cel pu˛in
la nivelul cheltuielilor efectuate pentru desf„∫urarea
cursurilor respective;
c) veniturile din Ónchirierea spa˛iilor disponibile se Ónscriu
Ón buget la nivelul chiriei stabilite Ón contractele de
Ónchiriere, la care se adaug„ obligatoriu cheltuielile cu
Óntre˛inerea ∫i utilit„˛ile folosite, impozitele pe terenuri ∫i
cl„diri;
d) veniturile din dona˛ii reprezint„ sumele donate de
persoane fizice ∫i juridice din ˛ar„ sau str„in„tate. Acestea
se Ónscriu fie la nivelul execu˛iei anului precedent, fie la
nivelul estimat pentru exerci˛iul anului curent, independent
de veniturile din anul precedent;
e) veniturile din sponsoriz„ri primite de la persoanele
juridice sau fizice, conform legii;
f) venituri din surse externe ob˛inute pe baz„ de
programe de finan˛are;
g) alte venituri.
Cheltuielile pentru activit„˛ile aduc„toare de venit

Art. 38. — Cheltuielile pentru activit„˛ile aduc„toare de
venit se Ónscriu Ón buget, pe titluri, articole ∫i alineate, Ón
func˛ie de con˛inutul acestora, av‚ndu-se Ón vedere
urm„toarele:
a) Cheltuielile pentru activitatea de produc˛ie — ateliere∫coal„, ferme agricole, servicii ∫i altele asemenea — se
stabilesc pe baz„ de devize Óntocmite pentru fiecare
activitate de produc˛ie, prest„ri de servicii, Ón limita
veniturilor prev„zute s„ fie realizate.
b) Cheltuielile pentru desf„∫urarea examenelor sau a
cursurilor de preg„tire solicitate de persoanele fizice ∫i
juridice se stabilesc Ón limita veniturilor din taxele
respective. Œn acest scop se Óntocmesc note de
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fundamentare Ón care se cuprind taxele cuvenite pentru
activit„˛ile respective ∫i cheltuielile aferente realiz„rii acestor
venituri, ∫i anume: drepturile cuvenite comisiilor de examen,
cheltuielile de Óntre˛inere a s„lilor de examene, pentru
utilizarea calculatoarelor, procurarea rechizitelor (h‚rtie,
∫tampile, cerneal„, tu∫uri ∫i altele asemenea) necesare Ón
vederea desf„∫ur„rii examenelor.
c) Cheltuielile necesare pentru tip„rirea certificatelor sau
a diplomelor de absolvire se stabilesc Ón limita sumelor
Óncasate pentru eliberarea certificatelor sau a diplomelor.
d) Cheltuielile din veniturile Óncasate Ón urma Ónchirierii
de spa˛ii.
e) Cheltuielile din sumele Óncasate drept dona˛ii ∫i
sponsoriz„ri se Ónscriu Ón buget pentru realizarea ac˛iunii
stabilite de donator sau Ón contractele de sponsorizare,
dup„ caz. Œn situa˛ia Ón care nu au fost stabilite destina˛ii
Ómpreun„ cu sponsorii ∫i cu donatorii, sumele din
sponsoriz„ri ∫i dona˛ii se folosesc pentru acoperirea
celorlalte cheltuieli de func˛ionare ale unit„˛ilor de
Ónv„˛„m‚nt preuniversitar de stat, inclusiv pentru cheltuielile
de personal.
f) Cheltuielile din alte surse de venituri realizate Ón
condi˛iile legii.
CAPITOLUL V
Prezentarea ∫i aprobarea bugetelor unit„˛ilor
de Ónv„˛„m‚nt preuniversitar de stat
Art. 39. — (1) Proiectele de bugete elaborate de
unit„˛ile de Ónv„˛„m‚nt preuniversitar de stat se prezint„
autorit„˛ii administra˛iei publice locale, Ón faza de
fundamentare a proiectului bugetului de stat ∫i a proiectelor
bugetelor locale.
(2) Unit„˛ile de Ónv„˛„m‚nt preuniversitar de stat
prezint„ autorit„˛ii publice locale proiectul de buget ∫i
fundament„rile corespunz„toare.
(3) Directorii unit„˛ilor de Ónv„˛„m‚nt preuniversitar de
stat r„spund de exactitatea datelor cuprinse Ón notele de
fundamentare care au stat la baza Óntocmirii proiectului de
buget al fiec„rei unit„˛i de Ónv„˛„m‚nt.
Art. 40. — (1) Dup„ aprobarea legii bugetului de stat,
consiliul jude˛ean ∫i Consiliul General al Municipiului
Bucure∫ti, prin hot„r‚re ∫i cu asisten˛a tehnic„ a direc˛iei
generale a finan˛elor publice ∫i a inspectoratului ∫colar, vor
repartiza unit„˛ilor administrativ-teritoriale sumele defalcate
din unele venituri ale bugetului de stat ∫i, dup„ caz,
fonduri din cote defalcate din impozitul pe venit la
dispozi˛ia acestora.
(2) Consiliile locale adaug„ la sumele primite de la
bugetul de stat ∫i bugetul jude˛ului sumele alocate din
bugetul propriu Ónv„˛„m‚ntului ∫i aprob„ bugetul fiec„rei
unit„˛i de Ónv„˛„m‚nt. Bugetele aprobate conform legii se
comunic„ unit„˛ilor de Ónv„˛„m‚nt ∫i trezoreriilor Ón a c„ror
raz„ teritorial„ Ó∫i au sediul aceste unit„˛i.
(3) Dup„ aprobare, bugetele unit„˛ilor de Ónv„˛„m‚nt
preuniversitar de stat reprezint„ documentul pe baza c„ruia
se asigur„ finan˛area cheltuielilor acestora Ón exerci˛iul
financiar respectiv.
CAPITOLUL VI
Execu˛ia bugetelor unit„˛ilor de Ónv„˛„m‚nt
preuniversitar de stat
Art. 41. — Execu˛ia bugetelor unit„˛ilor de Ónv„˛„m‚nt
cuprinde, Ón principal:
— deschiderea creditelor bugetare pentru finan˛area
unit„˛ilor de Ónv„˛„m‚nt preuniversitar de stat;
— Óncasarea veniturilor proprii;
— angajarea ∫i efectuarea cheltuielilor aprobate prin
buget.
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Art. 42. — (1) Etapele care trebuie urmate sunt:
a) Unit„˛ile de Ónv„˛„m‚nt solicit„ deschiderea de
credite p‚n„ la data de 20 a lunii Ón curs pentru luna
urm„toare.
b) Deschiderea ∫i repartizarea creditelor bugetare se
efectueaz„ de c„tre ordonatorul principal de credite pe
baza bugetului propus de directorul unit„˛ii de Ónv„˛„m‚nt
∫i aprobat de ordonatorul principal de credite la nivelul
capitolului de cheltuieli 57.02 îŒnv„˛„m‚nt“, cu desf„∫urarea
pe titlurile clasifica˛iei bugetare economice, ∫i anume: 02
îCheltuieli de personal“, 20 îCheltuieli materiale ∫i servicii“,
34 îSubven˛ii“, 38 îTransferuri“ ∫i 70 îCheltuieli de capital“.
Repartizarea creditelor se efectueaz„ pe baz„ de dispozi˛ii
bugetare Ón perioada 25—30 a lunii Ón curs pentru luna
urm„toare, pe seama unit„˛ilor de Ónv„˛„m‚nt care au
conturi deschise la unit„˛ile teritoriale de trezorerie ∫i
contabilitate public„.
(2) La primirea dispozi˛iei bugetare unitatea teritorial„ de
trezorerie ∫i contabilitate public„ Ónregistreaz„ creditele
bugetare, repartizate de ordonatorul principal de credite, Ón
contul unit„˛ii de Ónv„˛„m‚nt preuniversitar de stat: 02
îCredite deschise ∫i repartizate pe seama ordonatorilor de
credite finan˛a˛i din bugetele locale“, care se desf„∫oar„
Ón conturi analitice, pe titluri, corespunz„tor repartiz„rii
creditelor bugetare.
(3) Unit„˛ile teritoriale de trezorerie ∫i contabilitate
public„ comunic„ unit„˛ilor de Ónv„˛„m‚nt preuniversitar de
stat, dup„ caz, primirea dispozi˛iilor bugetare privind
repartizarea creditelor bugetare de c„tre ordonatorul
principal de credite, eliber‚nd ∫i extrase de cont.
(4) Directorul unit„˛ii de Ónv„˛„m‚nt preuniversitar de
stat r„spunde dac„ nu solicit„ la termen ordonatorului
principal de credite necesarul de fonduri pentru asigurarea
Ón luna urm„toare a finan˛„rii propor˛ionale ∫i complementare.
(5) Œn cazul nedeschiderii la timp a creditelor bugetare
din motive imputabile ordonatorului principal de credite,
r„spunderea revine acestuia.
Œncasarea veniturilor propii

Art. 43. — (1) Ordonatorii ter˛iari de credite Óncaseaz„
veniturile proprii Ón numerar, prin casieria proprie sau prin
mandatar de la persoanele fizice ∫i prin virament de la
persoanele juridice, Ón conturile deschise la unit„˛ile
teritoriale de trezorerie ∫i contabilitate public„ 50.04
îDisponibil din venituri proprii ale institu˛iilor de subordonare
local„“ ∫i 50.10 îDisponibil al institu˛iilor subven˛ionate din
bugetul local“, Ón cazul veniturilor care privesc activitatea
internatelor, c„minelor ∫i cantinelor.
(2) Mandatarul se stabile∫te de c„tre directorul unit„˛ii
de Ónv„˛„m‚nt preuniversitar de stat ∫i poate fi
administratorul, secretarul ∫colii sau un cadru didactic.
(3) Opera˛iunile de Óncas„ri prin casieria proprie se
organizeaz„ potrivit dispozi˛iilor legale Ón vigoare ∫i se
efectueaz„ numai pe baz„ de documente legale aprobate
de persoanele Ón drept, care se Ónregistreaz„ cronologic Ón
registrul jurnal de cas„.
(4) Œncas„rile zilnice Ón numerar se depun de c„tre
mandatari Ón conturile 50.04 îDisponibil din venituri proprii
ale institu˛iilor de subordonare local„“ ∫i 50.10 îDisponibil
al institu˛iilor subven˛ionate din bugetul local“, dup„ caz,
deschise pe seama unit„˛ilor de Ónv„˛„m‚nt preuniversitar
de stat la unit„˛ile teritoriale de trezorerie ∫i contabilitate
public„, astfel:
a) Ón prima zi lucr„toare de la Óncasare, Ón cazul Ón care
unitatea de Ónv„˛„m‚nt are sediul Ón localitatea Ón care
func˛ioneaz„ unitatea trezoreriei la care are contul deschis;
b) Ón a doua zi lucr„toare de la Óncasare, Ón cazul Ón
care unitatea de Ónv„˛„m‚nt preuniversitar de stat are
sediul Ón alt„ localitate dec‚t unitatea trezoreriei la care are
contul deschis.
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(5) Pentru opera˛iunile prin virament se utilizeaz„ ordine
de plat„ tip trezorerie, Ón care se specific„ pe verso natura
sumelor virate.

CAPITOLUL VII
Raportarea execu˛iei bugetare de c„tre unit„˛ile
de Ónv„˛„m‚nt

Angajarea ∫i efectuarea cheltuielilor aprobate prin buget

Art. 45. — (1) Ordonatorii ter˛iari de credite Óntocmesc
trimestrial ∫i anual situa˛ii financiare privind execu˛ia
bugetar„, Ón conformitate cu normele metodologice ale
Ministerului Finan˛elor Publice.
(2) Pentru fondurile primite de la Ministerul Educa˛iei ∫i
Cercet„rii, ordonatorii ter˛iari de credite Óntocmesc contul de
execu˛ie a bugetului de stat pe formularul cuprins Ón
situa˛iile financiare pentru institu˛ii publice ∫i Ól prezint„
inspectoratelor ∫colare.
(3) Situa˛iile financiare trimestriale ∫i anuale privind
execu˛ia bugetar„, prezentate ordonatorilor principali de
credite ∫i trezoreriilor, vor con˛ine Ón mod obligatoriu
anexele nr. 3 ∫i 4. C‚te un exemplar din aceste anexe va
fi Ónaintat la inspectoratul ∫colar jude˛ean, respectiv al
municipiului Bucure∫ti.
(4) Inspectoratele ∫colare jude˛ene, respectiv al
municipiului Bucure∫ti, prin compartimentele de contabilitate
∫i informatizare, centralizeaz„ situa˛iile privind execu˛ia
bugetar„ pe unit„˛i de Ónv„˛„m‚nt prev„zute Ón anexele
nr. 3 ∫i 4 ∫i le transmit Consiliului Na˛ional pentru
Finan˛area Œnv„˛„m‚ntului Preuniversitar ∫i comisiilor
jude˛ene de finan˛are a Ónv„˛„m‚ntului preuniversitar.
Art. 46. — Consiliul Na˛ional pentru Finan˛area
Œnv„˛„m‚ntului Preuniversitar, pe baza datelor transmise
de inspectoratele ∫colare jude˛ene, respectiv al municipiului
Bucure∫ti, analizeaz„ modul Ón care se respect„ prevederile
legii bugetului de stat ∫i criteriile ∫i principiile finan˛„rii
Ónv„˛„m‚ntului preuniversitar de stat, precum ∫i eventualele
fenomene perturbatoare care se manifest„ Ón acest
domeniu ∫i cauzele care le determin„. Pe baza acestor
analize se Óntocmesc rapoarte trimestriale/anuale care se
Ónainteaz„ conducerii Ministerului Educa˛iei ∫i Cercet„rii,
Ónso˛ite de propuneri de Ómbun„t„˛ire a sistemului de
finan˛are ∫i execu˛ie bugetar„ Ón sistemul de Ónv„˛„m‚nt
preuniversitar de stat.

Art. 44. — (1) Angajarea cheltuielilor se efectueaz„ de
c„tre ordonatorii de credite, pe baz„ de documente legale
(contracte, comenzi, conven˛ii etc.) vizate pentru controlul
financiar preventiv, Óntocmite distinct pentru cheltuieli care
se suport„ din bugetul local ∫i din venituri proprii, dup„
caz.
(2) Œn toate documentele de plat„ va fi Ónscris„ Ón mod
obligatoriu subdiviziunea clasifica˛iei din buget Ón care se
Óncadreaz„ pl„˛ile respective.
(3) La ordonatorii ter˛iari de credite se organizeaz„ ∫i
func˛ioneaz„ controlul financiar preventiv Ón conformitate cu
prevederile Legii nr. 672/2002 privind auditul public intern,
cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, ∫i ale Ordonan˛ei
Guvernului nr. 119/1999 privind auditul intern ∫i controlul
financiar preventiv, republicat„.
(4) Œn vederea urm„ririi execu˛iei bugetelor, ordonatorii
ter˛iari de credite efectueaz„ pl„˛ile de cas„ prin
urm„toarele conturi deschise la unit„˛ile trezoreriilor, prin
care Ó∫i deruleaz„ opera˛iunile de Óncas„ri ∫i pl„˛i, ∫i
anume:
a) pentru cheltuielile efectuate din bugetul local:
— contul 24.57.02.02 îCheltuielile bugetului local pentru
Ónv„˛„m‚nt — cheltuieli de personal“;
— contul 24.57.02.20 îCheltuielile bugetului local pentru
Ónv„˛„m‚nt — cheltuieli materiale ∫i servicii“;
— contul 24.57.02.34 îCheltuielile bugetului local pentru
Ónv„˛„m‚nt — subven˛ii“;
— contul 24.57.02.38 îCheltuielile bugetului local pentru
Ónv„˛„m‚nt — transferuri“;
— contul 24.57.02.70 îCheltuielile bugetelor locale
pentru Ónv„˛„m‚nt — cheltuieli de capital“;
b) pentru cheltuielile efectuate din bugetul de stat:
— contul 23.57.01 îCheltuielile bugetului de stat pentru
Ónv„˛„m‚nt“ — analitice pe titluri de cheltuieli.
(5) Cheltuielile din venituri proprii se efectueaz„ din
conturile 50.04 îDisponibil din venituri proprii ale institu˛iilor
de subordonare local„“ ∫i 50.10 îDisponibil al institu˛iilor
subven˛ionate din bugetul local“, dup„ caz.
(6) Ordonatorii ter˛iari de credite au obliga˛ia s„
organizeze ∫i s„ conduc„ contabilitatea opera˛iunilor de
Óncas„ri ∫i pl„˛i, precum ∫i a celorlalte opera˛iuni
patrimoniale, Ón mod cronologic ∫i sistematic, Ón conturile
corespunz„toare din planul de conturi pentru institu˛iile
publice, aprobat de Ministerul Finan˛elor Publice.
(7) Ordonatorii ter˛iari de credite conduc eviden˛a
analitic„ a pl„˛ilor de cas„, pe capitole, subcapitole, titluri,
articole ∫i alineate, Ón cadrul urm„toarelor conturi de
finan˛are bugetar„:
— contul 700.01 îFinan˛area din bugetul de stat“ pentru
fondurile primite de la Ministerul Educa˛iei ∫i Cercet„rii prin
inspectoratele ∫colare jude˛ene, care are ca destina˛ie
componenta local„ aferent„ proiectelor de reform„, bursele
pentru elevii din Republica Moldova ∫i pentru elevii str„ini
∫i etnicii rom‚ni din afara grani˛elor ˛„rii, organizarea
evalu„rilor, examenelor, concursurilor ∫i olimpiadelor
na˛ionale, perfec˛ionarea preg„tirii profesionale a cadrelor
didactice;
— contul 700.02 îFinan˛area din bugetul local“ pentru
fondurile primite de la bugetele locale.

CAPITOLUL VIII
Asigurarea transparen˛ei cu privire
la gestionarea fondurilor
Art. 47. — (1) Directorii unit„˛ilor de Ónv„˛„m‚nt au
obliga˛ia ca, dup„ aprobare, s„ fac„ publice bugetele
anuale ale unit„˛ilor pe care le conduc, eviden˛iindu-se
cuantumul indicatorilor de venit pe fiecare surs„ — buget
de stat, buget local ∫i venituri proprii, precum ∫i destina˛ia
cheltuielilor.
(2) Ordonatorul de credite este obligat ca, dup„
Ónaintarea lor la trezorerie, s„ fac„ publice situa˛iile
financiare trimestriale ∫i anuale.
Art. 48. — Directorul unit„˛ii de Ónv„˛„m‚nt va face
publice rapoartele de autoevaluare anual„ a unit„˛ii de
Ónv„˛„m‚nt, realizate pe baza indicatorilor de performan˛„
planifica˛i prin Planul de dezvoltare al unit„˛ii de
Ónv„˛„m‚nt.
CAPITOLUL IX
Dispozi˛ii finale ∫i tranzitorii
Art. 49. — Prevederile prezentelor norme metodologice
se aplic„ Óncep‚nd cu data de 1 ianuarie 2005 Ón toate
unit„˛ile de Ónv„˛„m‚nt din jude˛ele-pilot nominalizate prin
hot„r‚re a Guvernului. Œncep‚nd cu aceea∫i dat„, pentru
aceste unit„˛i de Ónv„˛„m‚nt preuniversitar de stat, Normele
metodologice pentru finan˛area Ónv„˛„m‚ntului preuniversitar
de stat, aprobate prin Hot„r‚rea Guvernului nr. 538/2001,
publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, nr. 329
din 19 iunie 2001, cu modific„rile ulterioare, Ó∫i Ónceteaz„
aplicabilitatea.
Art. 50. — Anexele nr. 1, 2, 3 ∫i 4 fac parte integrant„
din prezentele norme metodologice.

PDF compression, OCR, web-optimization with CVISION's PdfCompressor

11

MONITORUL OFICIAL AL ROM¬NIEI, PARTEA I, Nr. 66/19.I.2005
ANEXA Nr. 1
la normele metodologice

Jude˛ul ...................................................................................
Localitatea .............................................................................
Unitatea de Ónv„˛„m‚nt preuniversitar de stat ...................
FUNDAMENTAREA

cheltuielilor privind bursele elevilor pentru anul ..........
— mii lei —
Nr.
crt.

Num„rul de elevi
din unitate

Num„rul de beneficiari
stabilit conform
criteriilor de acordare
a burselor

0

1

2

Fondurile
alocate
Ón anul
de baz„

Propuneri
alocate
Ón anul
de plan

%
col. 4/col. 2

3

4

5

Director,
............................

Contabil-∫ef,
............................
ANEXA Nr. 2
la normele metodologice

Jude˛ul ...................................................................................
Localitatea .............................................................................
Unitatea de Ónv„˛„m‚nt preuniversitar de stat ...................
F I N A N fi A R E A P R O P O R fi I O N A L √

cu num„rul de elevi
— mii lei —
Nr.
crt.

Nivelurile de Ónv„˛„m‚nt

Num„rul
de elevi

Costurile medii
pe elev

Total
cheltuieli

1. Pre∫colar
2. Primar+gimnazial
3. Liceal
4. ™coala de arte ∫i meserii
TOTAL:
Director,
............................

Contabil-∫ef,
............................
ANEXA Nr. 3
la normele metodologice

Jude˛ul .......................................................................
Localitatea .................................................................
Unitatea de Ónv„˛„m‚nt preuniversitar
de stat/Inspectoratul ™colar Jude˛ean ....................
S I T U A fi I A T R I M E S T R I A L √ / A N U A L √

privind execu˛ia bugetar„
— mii lei —
Categoriile
de cheltuieli
0

Prevederi
anuale*)

trimestriale

1

2

Surse
de acoperire
credite
alte
deschise
venituri
3
4

Pl„˛i

Cheltuieli
efective

5

6

Cheltuieli de personal
Cheltuieli materiale
∫i servicii
Subven˛ii
Transferuri (burse)
Cheltuieli de capital
TOTAL:
Director/Inspector ∫colar jude˛ean,
.............................................................

Contabil-∫ef,
...........................

*) La raportarea anual„ coloana 1 se completeaz„ cu prevederile aprobate ini˛ial, iar coloana 2, cu prevederile
definitive.
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S I T U A fi I A T R I M E S T R I A L √ / A N U A L √

Anexa nr. 4 este reprodus„ Ón facsimil.

privind execu˛ia bugetar„ din unit„˛ile de Ónv„˛„m‚nt pe niveluri ∫i medii de Ónv„˛„m‚nt

Jude˛ul ...................................................................................
Unitatea de Ónv„˛„m‚nt preuniversitar de stat ...................

ANEXA Nr. 41)
la normele metodologice
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GUVERNUL ROM¬NIEI

HOT√R¬RE
privind schimbarea titularului dreptului de proprietate ∫i administrare asupra unor imobile
situate Ón municipiul Craiova, jude˛ul Dolj
Œn temeiul art. 108 din Constitu˛ia Rom‚niei, republicat„, al art. 9 alin. (1) ∫i al art. 12 alin. (1) ∫i (2) din Legea
nr. 213/1998 privind proprietatea public„ ∫i regimul juridic al acesteia, cu modific„rile ulterioare,
Guvernul Rom‚niei adopt„ prezenta hot„r‚re.
Art. 1. — Se aprob„ transmiterea unor imobile, situate
Ón municipiul Craiova, str. A. I. Cuza nr. 1 ∫i Str. Unirii
nr. 17, jude˛ul Dolj, av‚nd datele de identificare prev„zute
Ón anexa nr. 1, din proprietatea public„ a statului ∫i din
administrarea Ministerului Finan˛elor Publice Ón proprietatea
public„ a municipiului Craiova ∫i Ón administrarea Consiliului
Local al Municipiului Craiova.
Art. 2. — Se aprob„ transmiterea imobilului, situat Ón
municipiul Craiova, str. Eugeniu Carada nr. 8, ∫i a unei
p„r˛i din imobilul situat Ón municipiul Craiova, str. Mitropolit
Firmilian nr. 14, jude˛ul Dolj, av‚nd datele de identificare

prev„zute Ón anexa nr. 2, din proprietatea public„ a
municipiului Craiova ∫i din administrarea Consiliului Local al
Municipiului Craiova Ón proprietatea public„ a statului ∫i Ón
administrarea Ministerului Finan˛elor Publice.
Art. 3. — Anexele nr. 1 ∫i 2 fac parte integrant„ din
prezenta hot„r‚re.
Art. 4. — Predarea-preluarea imobilelor transmise potrivit
art. 1 ∫i 2 se face pe baz„ de protocol Óncheiat Óntre
p„r˛ile interesate, Ón termen de 30 de zile de la data intr„rii
Ón vigoare a prezentei hot„r‚ri.

PRIM-MINISTRU

ADRIAN N√STASE
Contrasemneaz„:
p. Ministrul de stat, ministrul administra˛iei ∫i internelor,
Toma Zaharia,
secretar de stat
Ministrul delegat pentru administra˛ia public„,
Gheorghe Emacu
Ministrul finan˛elor publice,
Mihai Nicolae T„n„sescu

Bucure∫ti, 21 decembrie 2004.
Nr. 2.409.

ANEXA Nr. 1
DATELE DE IDENTIFICARE

a unor imobile care se transmit din proprietatea public„ a statului ∫i din administrarea Ministerului Finan˛elor Publice
Ón proprietatea public„ a municipiului Craiova ∫i Ón administrarea Consiliului Local al Municipiului Craiova, jude˛ul Dolj
Locul unde sunt
situate imobilele
care se transmit

Municipiul Craiova,
str. A.I. Cuza nr. 1,
jude˛ul Dolj
Municipiul Craiova,
Str. Unirii nr. 17,
jude˛ul Dolj

Persoana juridic„
de la care
se transmit imobilele

Statul rom‚n,
din administrarea
Ministerului
Finan˛elor Publice

Persoana juridic„
la care
se transmit imobilele

Municipiul Craiova,
Ón administrarea
Consiliului Local
al Municipiului
Craiova

Caracteristicile tehnice ale imobilelor

Num„rul de identificare
atribuit de Ministerul
Finan˛elor Publice
Ón baza
Hot„r‚rii Guvernului nr. 15/2004

3 corpuri de cl„dire cu suprafa˛a construit„ de:
— 700 m2 — corp C1 (S+P+4E)
— 204 m2 — corp C2 (S+P+1E)
— 29 m2 — corp C3 (P) ∫i suprafa˛a
construit„ desf„∫urat„ de 2.972 m2 (C1+C2+C3)
— mijloace fixe
— obiecte de inventar
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ANEXA Nr. 2
DATELE DE IDENTIFICARE

a unor imobile care se transmit din proprietatea public„ a statului ∫i din administrarea Consiliului Local
al Municipiului Craiova, jude˛ul Dolj, Ón proprietatea public„ a statului ∫i Ón administrarea
Ministerului Finan˛elor Publice
Locul
unde sunt situate
imobilele
care se transmit
Ón administrare

Persoana juridic„
de la care
se transmit imobilele

Municipiul Craiova,
Municipiul Craiova,
str. Eugeniu Carada din administrarea
nr. 8, jude˛ul Dolj
Consiliului Local
al Municipiului
Craiova
Municipiul Craiova,
Municipiul Craiova,
str. Mitropolit
din administrarea
Firmilian nr. 14,
Consiliului Local
jude˛ul Dolj
al Municipiului
Craiova

Persoana juridic„
la care
se transmit imobilele

Statul rom‚n,
Ón administrarea
Ministerului
Finan˛elor
Publice
Statul rom‚n,
Ón administrarea
Ministerului
Finan˛elor Publice

Caracteristicile tehnice ale imobilelor

Num„rul de identificare
atribuit de Ministerul
Finan˛elor Publice
Ón baza
Hot„r‚rii Guvernului nr. 15/2004

Suprafa˛a construit„ = 317,50 m2
Suprafa˛a util„ desf„∫urat„ = 481,16 m2
Suprafa˛a construit„ desf„∫urat„ = 661 m2

Va fi atribuit
de Ministerul Finan˛elor
Publice

Suprafa˛a construit„ = 288 m2
Suprafa˛a util„ desf„∫urat„ = 230,37 m2
Suprafa˛a construit„ desf„∫urat„ =
230,37 m2

Va fi atribuit
de Ministerul Finan˛elor
Publice

ACTE ALE ORGANELOR DE SPECIALITATE
A L E A D M I N I S T R A fi I E I P U B L I C E C E N T R A L E
AUTORITATEA NAfiIONAL√ DE REGLEMENTARE ŒN DOMENIUL ENERGIEI

ORDIN
privind aprobarea Contractului-cadru pentru serviciul de distribu˛ie a energiei electrice
Œn temeiul art. 9 alin. (6) ∫i (7), al art. 11 alin. (2) lit. f), al art. 28, precum ∫i al art. 32—34 din Legea energiei
electrice nr. 318/2003,
av‚nd Ón vedere referatul de aprobare prezentat de Departamentul infrastructur„ ∫i autorizare,
Ón conformitate cu prevederile procesului-verbal al ∫edin˛ei Comitetului de reglementare al Autorit„˛ii Na˛ionale de
Reglementare Ón Domeniul Energiei din 29 decembrie 2004,
pre∫edintele Autorit„˛ii Na˛ionale de Reglementare Ón Domeniul Energiei emite urm„torul ordin:
Art. 1. — Se aprob„ Contractul-cadru pentru serviciul de
distribu˛ie a energiei electrice, prev„zut Ón anexa*) care
face parte integrant„ din prezentul ordin.
Art. 2. — Operatorii de distribu˛ie, Ón calitate de
prestator de servicii, vor Óncheia contracte pe baza
contractului-cadru men˛ionat la art. 1 cu urm„torii clien˛i:
a) furnizorii consumatorilor racorda˛i la re˛elele de
distribu˛ie;
b) consumatorii racorda˛i la re˛elele de distribu˛ie;
c) produc„torii, autoproduc„torii ∫i operatorul de
transport ∫i de servicii de sistem care utilizeaz„ serviciul de
distribu˛ie pentru energia electric„ achizi˛ionat„ pentru
consumul propriu tehnologic;
d) al˛i operatori de distribu˛ie;
e) subconsumatorii racorda˛i la re˛elele unui consumator.
Art. 3. — Prezentul ordin se public„ Ón Monitorul Oficial
al Rom‚niei, Partea I.
Art. 4. — La data intr„rii Ón vigoare a prezentului ordin
se abrog„ Decizia pre∫edintelui Autorit„˛ii Na˛ionale de
Reglementare Ón Domeniul Energiei nr. 14/2000 privind

aprobarea Contractului-cadru pentru serviciul de distribu˛ie
a energiei electrice, publicat„ Ón Monitorul Oficial al
Rom‚niei, Partea I, nr. 167 din 19 aprilie 2000, ∫i Decizia
pre∫edintelui Autorit„˛ii Na˛ionale de Reglementare Ón
Domeniul Energiei nr. 33/2000 pentru aprobarea
Contractului-cadru pentru servicii de transformare ∫i/sau
conexiune Ón sta˛ii electrice de Ónalt„ ∫i foarte Ónalt„
tensiune, publicat„ Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei,
Partea I, nr. 464 din 22 septembrie 2000.
Art. 5. — Contractul-cadru pentru serviciul de distribu˛ie
a energiei electrice nu se aplic„ Ón cazul consumatorilor
captivi.
Art. 6. — Operatorii de distribu˛ie ∫i participan˛ii la pia˛a
de energie electric„ vor duce la Óndeplinire prevederile
prezentului ordin.
Art. 7. — Departamentele de specialitate din cadrul
Autorit„˛ii Na˛ionale de Reglementare Ón Domeniul Energiei
vor urm„ri respectarea prevederilor prezentului ordin de
c„tre prestatori ∫i clien˛i.

Pre∫edintele Autorit„˛ii Na˛ionale de Reglementare Ón Domeniul Energiei,
Jean Constantinescu
Bucure∫ti, 29 decembrie 2004.
Nr. 43.
*) Anexa la prezentul ordin se public„ pe pagina web a Autorit„˛ii Na˛ionale de Reglementare Ón Domeniul Energiei: www.anre.ro.
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MINISTERUL ECONOMIEI ™I COMERfiULUI
Nr. 856 din 13 decembrie 2004

MINISTERUL FINANfiELOR PUBLICE
Nr. 1.963 din 28 decembrie 2004

ORDIN
privind aplicarea unor m„suri financiare pentru agen˛ii economici de sub autoritatea
Ministerului Economiei ∫i Comer˛ului
Œn temeiul art. 22 din Legea bugetului de stat pe anul 2004 nr. 507/2003,
Ón conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) din Hot„r‚rea Guvernului nr. 484/2004 privind aprobarea Listei
agen˛ilor economici care beneficiaz„ de schema de ajutor de stat prev„zut„ la art. 22 din Legea bugetului de stat pe
anul 2004 nr. 507/2003, precum ∫i a plafoanelor p‚n„ la care se acord„ ajutorul de stat,
Ón temeiul art. 5 alin. (6) din Hot„r‚rea Guvernului nr. 738/2003 privind organizarea ∫i func˛ionarea Ministerului
Economiei ∫i Comer˛ului, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare, ∫i al art. 10 alin. (6) din Hot„r‚rea Guvernului
nr. 1.574/2003 privind organizarea ∫i func˛ionarea Ministerului Finan˛elor Publice ∫i a Agen˛iei Na˛ionale de Administrare
Fiscal„, cu modific„rile ∫i complet„rile ulterioare,
ministrul de stat, ministrul economiei ∫i comer˛ului, ∫i ministrul finan˛elor publice emit urm„torul ordin:
Art. 1. — (1) Obliga˛iile agen˛ilor economici din sectorul
minier, datorate ∫i neachitate bugetului de stat, bugetului
asigur„rilor sociale de stat, bugetului Fondului na˛ional unic
de asigur„ri sociale de s„n„tate ∫i bugetului asigur„rilor
pentru ∫omaj, care se scutesc la plat„ pentru perioada
ianuarie—octombrie 2004, inclusiv accesoriile aferente
acestora, cu excep˛ia obliga˛iilor datorate din re˛inerile la
surs„, Ón conformitate cu prevederile art. 22 din Legea
bugetului de stat pe anul 2004 nr. 507/2003, sunt cele
prev„zute Ón anexa nr. 1.
(2) Obliga˛iile agen˛ilor economici din sectorul minier
c„tre bugetul de stat, bugetul asigur„rilor sociale de stat,
bugetul Fondului na˛ional unic de asigur„ri sociale de
s„n„tate ∫i bugetul asigur„rilor pentru ∫omaj, care se
scutesc la plat„ pentru perioada ianuarie—noiembrie 2004,

inclusiv accesoriile aferente acestora, cu excep˛ia obliga˛iilor
datorate din re˛inerile la surs„, Ón conformitate cu
prevederile art. 22 din Legea bugetului de stat pe anul
2004 nr. 507/2003, sunt cele prev„zute Ón anexa nr. 2.
Aceste obliga˛ii se vor regulariza pe baza realiz„rilor
cumulate pe primele 11 luni ale anului 2004.
(3) Scutirea la plat„ a obliga˛iilor prev„zute la alin. (1)
∫i (2) se aplic„ Óncep‚nd cu data public„rii prezentului
ordin Ón Monitorul Oficial al Rom‚niei, Partea I, iar dup„
aceast„ dat„ nu se mai calculeaz„ dob‚nzi ∫i penalit„˛i de
Ónt‚rziere.
Art. 2. — Anexele nr. 1 ∫i 2 fac parte integrant„ din
prezentul ordin.
Art. 3. — Prezentul ordin se public„ Ón Monitorul Oficial
al Rom‚niei, Partea I.

p. Ministrul de stat, ministrul economiei ∫i comer˛ului,
Gavril Baican,
secretar de stat

Ministrul finan˛elor publice,
Mihai Nicolae T„n„sescu
ANEXA Nr. 1
— miliarde lei —

Nr.
crt.

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

Unitatea

Compania
Societatea
Compania
Societatea
Societatea
Societatea
Compania
Societatea
Societatea
Societatea
Compania

Na˛ional„ a Huilei — S.A. Petro∫ani
Na˛ional„ a C„rbunelui — S.A. Ploie∫ti
Na˛ional„ a Cuprului, Aurului ∫i Fierului îMinvest“ — S.A. Deva
Na˛ional„ a Lignitului îOltenia“ — S.A.*) T‚rgu Jiu
Comercial„ îMoldomin“ — S.A. Moldova Nou„
Comercial„ îMiniera Banat Anina“ — S.A.
Na˛ional„ a Metalelor Pre˛ioase ∫i Neferoase îRemin“ — S.A. Baia Mare
Comercial„ îB„i˛a“ — S.A. ™tei
Comercial„ îCupru Min“ — S.A. Abrud
Comercial„ îMinbucovina“ — S.A. Vatra Dornei
Na˛ional„ a Uraniului — S.A. Bucure∫ti

TOTAL:

Valoarea
ajutorului de stat
pentru perioada
ianuarie—octombrie 2004

1.256,4
227,1
249,0
1.449,2
66,2
50,0
279,5
21,4
36,9
43,2
40,9
3.719,8

*) Inclusiv realiz„rile din trimestrul I ale Companiei Na˛ionale a Lignitului îOltenia“ — S.A.
ANEXA Nr. 2
— miliarde lei —
Nr.
crt.

1.
2.
3.
4.

Unitatea

Compania
Societatea
Compania
Societatea

Na˛ional„
Na˛ional„
Na˛ional„
Na˛ional„

a
a
a
a

Huilei — S.A. Petro∫ani
C„rbunelui — S.A. Ploie∫ti
Cuprului, Aurului ∫i Fierului îMinvest“ — S.A.
Lignitului îOltenia“ — S.A.*)

Valoarea ajutorului de stat
pentru perioada
ianuarie—noiembrie 2004
(preliminat)

1.308,8
227,1
249,0
1.601,5
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— miliarde lei —

Nr.
crt.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Valoarea ajutorului de stat
pentru perioada
ianuarie—noiembrie 2004
(preliminat)

Unitatea

Societatea
Societatea
Compania
Societatea
Societatea
Societatea
Compania

Comercial„
Comercial„
Na˛ional„ a
Comercial„
Comercial„
Comercial„
Na˛ional„ a

îMoldomin“ — S.A. Moldova Nou„
îMiniera Banat Anina“ — S.A.
Metalelor Pre˛ioase ∫i Neferoase îRemin“ — S.A. Baia Mare
îB„i˛a“-S.A. ™tei
îCupru Min“ — S.A. Abrud
îMinbucovina“ — S.A. Vatra Dornei
Uraniului — S.A. Bucure∫ti

71,9
54,3
298,4
23,4
41,3
47,3
40,9
3.963,9

TOTAL:
*) Inclusiv realiz„rile din trimestrul I ale Companiei Na˛ionale a Lignitului îOltenia“ — S.A.
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