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                                                RAPORT 

asupra proiectului de Lege  pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă nr.138/1999 privind finanţarea unităţilor de 
învăţământ preuniversitar de stat 

 
 

În urma examinării proiectului de Lege  pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă nr.138/1999 privind finanţarea 
unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, în şedinţa din 3 noiembrie 1999, propunem ca acesta să fie supus spre dezbatere 
şi adoptare cu următoarele amendamente: 

 
Nr. 
crt. 

Textul iniţial Text adoptat de comisie Motivare 

1.  Titlul legii: Lege pentru aprobarea Ordonanţei de Titlul legii: Lege pentru aprobarea Ordonanţei de Punerea în acord 
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urgenţă nr.138/1999 privind finanţarea unităţilor 
de învăţământ preuniversitar de stat 

urgenţă nr.138/1999 privind alocarea fondurilor 
pentru finanţarea unităţilor de învăţământ 
preuniversitar de stat. 

a titlului legii cu 
conţinutul 
acesteia. 

2. Articol unic: Se aprobă Ordonanţa de urgenţă 
nr.138/1999 privind finanţarea unităţilor de 
învăţământ preuniversitar de stat. 

Articol unic: Se aprobă Ordonanţa de urgenţă 
nr.138/1999 privind alocarea fondurilor pentru 
finanţarea unităţilor de învăţământ 
preuniversitar de stat, cu următoarele 
modificări: 

 

3. Art.1 – (1) Unităţile de învăţământ preuniversitar 
de stat din subordinea Ministerului Educaţiei 
Naţionale, începând cu 1 ianuarie 2000, 
funcţionează ca unităţi finanţate din fondurile 
alocate de la bugetul de stat, bugetele proprii ale 
comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor 
Municipiului Bucureşti şi al Municipiului 
Bucureşti şi din alte surse, realizate în condiţiile 
legii. 
(2) Alte surse de venituri realizate în condiţiile 
legii cuprind: veniturile proprii provenite din taxe 
de la persoane fizice şi juridice române şi străine, 
venituri din închirieri, donaţii, sponsorizări şi alte 
venituri realizate din activitatea de învăţământ. 
 
(3) În vederea asigurării acoperirii cheltuielilor, 
fiecare unitate de învăţământ preuniversitar de 

Art.1 – (1) Alocarea fondurilor pentru 
finanţarea unităţilor de învăţământ 
preuniversitar de stat din subordinea 
Ministerului Educaţiei Naţionale se realizează, 
începând cu 1 ianuarie 2000, pe baza prezentei 
ordonanţe.  
(2) Unităţile de învăţământ sunt finanţate din 
fonduri:  
a) alocate de la bugetul de stat; 
b) alocate de la bugetele proprii ale 

comunelor, oraşelor, municipiilor, 
sectoarelor Municipiului Bucureşti şi al 
Municipiului Bucureşti; 

c) provenite din alte surse, realizate în 
condiţiile legii – venituri provenite din taxe 
de la persoane fizice şi juridice, române şi 
străine, venituri din închirieri, subvenţii, 

Necesitatea 
precizării clare a 
surselor de 
finanţare, pentru 
o mai bună 
structurare a legii. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alin.3 şi alin.4 
din Ordonanţă se 
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stat va întocmi annual buget de venituri şi 
cheltuieli care se aprobă şi execută potrivit 
prevederilor din Legea finanţelor publice 
nr.72/1996. 
(4) Unităţile de învăţământ preuniversitar de stat 
au obligaţia să-şi prevadă în bugetul de venituri şi 
cheltuieli resursele financiare constituite potrivit 
alin.1 şi 2, din care se asigură finanţarea 
cheltuielilor de personal, drepturilor cu caracter 
social, materialelor, serviciilor şi a cheltuielilor 
de capital corespunzător programului de 
activitate. 

donaţii, sponsorizări şi alte venituri proprii 
realizate în condiţiile legii. 

regăsesc la art.2 
şi art.3 într-o 
nouă redactare. 

4.  Art.2 – Finanţarea fiecărei unităţie de 
învăţământ preuniversitar de stat se face în 
baza bugetului propriu de venituri şi 
cheltuieli. Fiecare unitate de învăţământ 
preuniversitar de stat întocmeşte anual 
bugetul de venituri şi cheltuieli, care se aprobă 
şi se execută potrivit prevederilor din Legea 
finanţelor publice nr.72/1996. 

 

5.  Art.3. – Finanţarea de la bugetul de stat 
asigură, prin bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale, sumele necesare pentru salarizarea 
personalului didactic, didactic auxiliar şi 
administrativ din unităţile de învăţământ
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preuniversitar de stat, pentru deplasări, 
pentru cheltuieli de dotări cu obiecte de 
inventar şi pentru manualele şcolare, pentru 
cheltuielile de perfecţionare a personalului 
didactic, pentru bursele elevilor şi alte 
cheltuieli realizate în condiţiile legii.  

6.  Art.4 – Finanţarea de la bugetele locale 
asigură, cu prioritate, acoperirea cheltuielilor 
necesare pentru funcţionarea, întreţinerea şi 
repararea unităţilor de învăţământ 
preuniversitar de stat – cheltuieli pentru 
gospodărire, cheltuieli materiale şi servicii, 
reparaţii curente şi reparaţii capitale, lucrări 
de investiţii, aprobate potrivit legii, inclusiv 
pentru racordări la reţeaua de gaze naturale, 
alimentări cu apă sau alte lucrări privind 
îmbunătăţirea instalaţiilor de încălzire, 
subvenţii pentru internate, cămine şi cantine 
pentru elevi şi alte drepturi cu caracter social, 
potrivit legii.  

 

7.  Art.5 – Sumele menţionate la art.3 şi art.4 se 
pot completa cu venituri proprii, realizate în 
condiţiile legii, de către unităţile de 
învăţământ preuniversitar de stat. Unităţile de 
învăţământ preuniversitar de stat pot 
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beneficia şi de alte surse de venituri dobândite 
în condiţiile legii, potrivit art.1 alin.(2) lit.c). 
Aceste venituri se gestionează şi se utilizează 
integral la nivelul unităţii – inclusiv pentru 
majorarea fondului de salarii – fără 
vărsăminte la bugetul de stat, la bugetele 
locale şi fără a afecta alocaţiile bugetare. 

8.  Art.6 – (1) Finanţarea de la bugetul de stat a 
unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat 
se stabileşte în raport cu numărul de 
preşcolari sau de elevi, de numărul de posturi 
şi de catedre, în funcţie de costul mediu anual 
de instruire, de nivelul de învăţământ, de 
filieră, profil şi de specificul instruirii, precum 
şi de ceilalţi indicatori specifici activităţii în 
învăţământ. 
(2) Finanţarea de la bugetele locale se 
efectuează în raport cu necesităţile de 
cheltuieli ale unităţii de învăţământ 
preuniversitar de stat, la propunerea acesteia, 
şi se prevede, cu prioritate, în bugetele proprii 
ale comunelor, oraşelor, municipiilor, 
sectoarelor Municipiului Bucureşti şi al 
Municipiului Bucureşti. 

 

9. Art.2 – Sumele provenite de la bugetul de stat Art.2 – Se elimină Textul se 
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şi/sau de la bugetele locale se alocă unităţilor de 
învăţământ preuniversitar sub următoarele forme:
a) Finanţare proporţională cu numărul de elevi, 

care se asigură din bugetul de stat, prin 
bugetul Ministerului Educaţiei Naţionale, 
pentru cheltuieli de personal, manuale şcolare 
şi cheltuieli de perfecţionare a personalului 
didactic; 

b) Finanţare complementară, asigurată din 
bugetele locale şi din veniturile proprii 
realizate în condiţiile legii de către unităţile de 
învăţământ preuniversitar de stat, destinate 
acoperirii necesarului de cheltuieli de 
întreţinere şi gospodărie, materiale şi servicii, 
reparaţii curente şi reparaţii capitale, lucrări de 
investiţii, aprobate potrivit legii, inclusiv 
pentru racordări la reţeaua de gaze naturale, 
alimentări cu apă sau alte lucrări privind 
îmbunătăţirea instalaţiilor de încălzire, 
subvenţii pentru internate, cămine şi cantine 
pentru elevi şi alte drepturi cu caracter social 
potrivit legii. 

 

regăseşte într-o 
nouă redactare la 
art.4 şi art.6 
alin.(1). 

10. Art.3 – (1) Finanţarea proporţională cu numărul 
de elevi se stabileşte în funcţie de numărul de 

Art.3 – Se elimină Textul se 
regăseşte într-o 
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copii preşcolari şi elevi şi costul mediu anual de 
instruire ce revine pe un copil sau elev, avându-se 
în vedere standardele de instruire teoretică şi 
practică. 
(2) Finanţarea complementară se efectuează în 
funcţie de necesităţile de cheltuieli ale unităţii de 
învăţământ preuniversitar de stat la propunerea 
acesteia şi se prevede în bugetele proprii ale 
comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor 
municipiului Bucureşti şi al Municipiului 
Bucureşti. 

nouă redactare la 
Art.6 alin.(1) şi 
(2). 
 
 
 

11. Art.4 – (1) Finanţarea inspectoratelor şcolare, a 
instituţiilor de învăţământ special, a instituţiilor şi 
activităţilor sportive şi artistice, a taberelor şi a 
altor unităţi conexe ale învăţământului 
preuniversitar de stat, a proiectului de reabilitare 
a şcolilor, cofinanţat de Guvernul României, 
Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi 
Dezvoltare şi Fondul de dezvoltare socială al 
Consiliului Europei, a burselor şi a altor drepturi 
cu caracter social acordate potrivit legii, a 
facilităţilor privind transportul pe calea ferată şi 
metrou, a burselor pentru elevii din Republica 
Moldova, precum şi cheltuielile privind 
organizarea examenelor naţionale de capacitate şi 

Art.7 - – (1) Finanţarea inspectoratelor şcolare, a 
instituţiilor de învăţământ special, a instituţiilor şi 
activităţilor sportive şi artistice, a taberelor şi a 
altor unităţi conexe ale învăţământului 
preuniversitar de stat, a proiectului de reabilitare 
a şcolilor, a burselor şi a altor drepturi cu caracter 
social acordate potrivit legii, a facilităţilor privind 
transportul pe calea ferată şi metrou, a burselor 
pentru elevii din Republica Moldova, precum şi 
cheltuielile privind organizarea examenelor 
naţionale de capacitate şi bacalaureat nu fac 
obiectul prezentei ordonanţe şi se finanţează de la 
bugetul statului, prin Ministerul Educaţiei 
Naţionale. 

S-au eliminat 
precizările 
suplimentare 
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bacalaureat nu fac obiectul prezentei ordonanţe şi 
se finanţează de la bugetul statului, prin 
Ministerul Educaţiei Naţionale. 
(2) Cheltuielile ocazionate de desfăşurarea 
examenului de admitere sau alte examene ale 
elevilor în învăţământul preuniversitar de stat se 
suportă din veniturile proprii ale unităţilor de 
învăţământ preuniversitar de stat şi din taxe 
percepute de la candidaţi. 
         Nivelul taxelor se va stabili de către fiecare 
unitate şcolară şi nu poate depăşi cheltuielile 
medii stabilite pentru organizarea acestora. 
 
 
 
(3) Cheltuielile necesare pentru tipărirea 
certificatelor de absolvire, a diplomelor de 
absolvire şi, după caz a atestatelor, se acoperă din 
taxe percepute de la absolvenţi. Nivelul taxelor se 
stabileşte de către Inspectoratele Şcolare Judeţene 
şi respectiv de către Inspectoratul Şcolar al 
Municipiului Bucureşti şi nu poate depăşi 
cheltuielile ocazionate de tipărirea acestora. 

 
 
 
(2) Cheltuielile ocazionate de desfăşurarea 
admiterii sau a altor examene ale elevilor în 
învăţământul preuniversitar de stat, cu excepţia 
celor din învăţământul general obligatoriu, se 
suportă din veniturile proprii ale unităţilor de 
învăţământ preuniversitar de stat şi din taxe 
percepute de la candidaţi. 
         Nivelul taxelor se stabileşte de către fiecare 
unitate şcolară în concordanţă cu costurile 
reale necesare pentru organizarea acestor 
examene. 
 
(3) Se elimină 

 
 
 
Precizări necesare 
în concordanţă cu 
Legea 
învăţământului, 
modificată. 
 
 
 
 
 
 
 
Prevederea nu are 
suport în Legea 
învăţământului. 
 

12.  Art.8 – Finanţarea unităţilor de învăţământ 
preuniversitar de stat se efectuează pe bază de 

Introducerea 
contractului de 
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contract după cum urmează: 
a) contract de management pentru finanţarea 

de la bugetul statului, încheiat anual între 
Ministerul Educaţiei Naţionale şi 
Inspectoratele teritoriale, respectiv între 
Inspectoratele şcolare şi fiecare unitate de 
învăţământ preuniversitar de stat în parte; 

b) contract pentru finanţarea locală, încheiat 
între directorul unităţii de învăţământ 
preuniversitar de stat şi primarul localităţii 
de care aparţine unitatea. 

finanţare, 
diferenţiat în 
funcţie de sursă. 

13. Art.5 – (1) Pentru stabilirea standardelor de 
finanţare se constituie Consiliul Naţional pentru 
Finanţarea Învăţământului Preuniversitar de Stat 
ca organism consultativ al Ministerului Educaţiei 
Naţionale. 
 
 
 
(2) Cheltuielile ocazionate de desfăşurarea 
activităţii Consiliului Naţional pentru Finanţarea 
Învăţământului Preuniversitar de Stat se suportă 
din bugetul Ministerului Educaţiei Naţionale. 
(3) Atribuţiile  Consiliului Naţional pentru 
Finanţarea Învăţământului Preuniversitar de Stat 

Art.9 – (1) Pentru stabilirea standardelor de 
finanţare se constituie Consiliul Naţional pentru 
Finanţarea Învăţământului Preuniversitar de Stat, 
ca organism consultativ al Ministerului Educaţiei 
Naţionale. Componenţa Consiliului, precum şi 
regulamentul de funcţionare al acestuia se 
stabilesc prin ordin al ministrului educaţiei 
naţionale. 
(2) Atribuţiile  Consiliului Naţional pentru 
Finanţarea Învăţământului Preuniversitar de Stat 
sunt: 
 
a) propune ministrului educaţiei naţionale, spre 

aprobare, criteriile şi standardele pentru 

Precizări juridice 
necesare. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 10

sunt: 
a) Propune ministrului educaţiei naţionale, spre 

aprobare, criteriile şi standardele pentru 
stabilirea finanţării proporţională cu numărul 
de elevi a unităţilor de învăţământ 
preuniversitar de stat; 

b) Pe baza criteriilor şi standardelor aprobate 
Consiliul Naţional pentru Finanţarea 
Învăţământului Preuniversitar de Stat propune 
Ministerului Educaţiei Naţionale costurile 
anuale pe niveluri de instruire, în funcţie de 
care se stabileşte finanţarea proporţională cu 
numărul de elevi. 

stabilirea finanţării, conform prevederilor 
art.6 alin.(1) din prezenta lege; 

 
 
 
 
b) pe baza criteriilor şi standardelor aprobate, 

Consiliul Naţional pentru Finanţarea 
Învăţământului Preuniversitar de Stat propune 
Ministerului Educaţiei Naţionale costurile 
anuale, în funcţie de care se stabileşte 
finanţarea de la bugetul de stat; 

c) propune Ministerului Educaţiei Naţionale 
şi Departamentului pentru Administraţia 
Publică Locală criterii şi standarde de 
finanţare de la bugetele locale, conform 
prevederilor art.6, alin.(2) din prezenta 
lege. 

 
 
 
 
 
 

(3) Cheltuielile necesare funcţionării 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Criterii şi 
standarde 
necesare 
conlucrării dintre 
Ministerul 
Educaţiei 
Naţionale şi 
Departamentul 
pentru 
Administraţia 
Publică Locală. 
 
Text provenit de 
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Consiliului Naţional pentru Finanţarea 
Învăţământului Preuniversitar de Stat se suportă 
din bugetul Ministerului Educaţiei Naţionale. 
 

la art.5 alin.(2). 

14. Art.6 – Bugetele de venituri şi cheltuieli ale 
unităţilor din învăţământul preuniversitar de stat 
se pot executa prin centrele de execuţie bugetară, 
potrivit normelor stabilite de Ministerul Educaţiei 
Naţionale. 
Conducătorii centrelor de execuţie bugetară 
îndeplinesc atribuţiile ordonatorilor terţiari de 
credite. 

Art.10 - Bugetele de venituri şi cheltuieli ale 
unităţilor din învăţământul preuniversitar de stat 
se execută prin centrele de execuţie bugetară şi 
prin unităţile de învăţământ  preuniversitar de 
stat cu personalitate juridică ce nu fac parte 
dintr-un centru de execuţie bugetară, potrivit 
normelor stabilite de Ministerul Educaţiei 
Naţionale. 
Conducătorii centrelor de execuţie bugetară 
îndeplinesc atribuţiile ordonatorilor terţiari de 
credite. 

 

15.  Art.11 – Directorii acelor unităţi de 
învăţământ preuniversitar de stat care au 
personalitate juridică, dar nu fac parte din 
centrele de execuţie bugetară, sunt ordonatori 
terţiari de credite. 
 
 

 

16. Art.7 – (1) Finanţarea proporţională cu numărul 
de elevi alocată în cursul anului de la bugetul de 
stat se regularizează cu bugetul respectiv în 

Art.7 – Se elimină Reglementarea se 
regăseşte în 
Normele 
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funcţie de numărul elevilor şi costul mediu 
realizat, operaţiune care se efectuează în termen 
de 45 de zile de la încheierea bilanţului contabil 
annual. 
(2) Finanţarea complementară se regularizează cu 
bugetele locale la finele fiecărui exerciţiu 
bugetar, în conformitate cu normele 
metodologice ale Ministerului Finanţelor privind 
încheierea exerciţiului financiar. 

metodologice ale 
Ministerului 
Finanţelor. 

17. Art.8 – Pentru aplicarea prevederilor prezentei 
ordonanţe de urgenţă, Ministerul Educaţiei 
Naţionale va emite în termen de 60 de zile de la 
publicarea acesteia în Monitorul Oficial al 
României, Norme metodologice, împreună cu 
Ministerul Finanţelor şi Departamentul pentru 
Administraţia Publică Locală 

Art.12 – Pentru aplicarea prevederilor prezentei 
ordonanţe de urgenţă, Ministerul Educaţiei 
Naţionale, împreună cu Ministerul Finanţelor şi 
Departamentul pentru Administraţia Publică 
Locală, vor emite Norme Metodologice, de 
aplicare a acestei legi,  în termen de 60 de zile 
de la publicarea în Monitorul Oficial al 
României, Partea a I-a. 

 

 
 
 
 
 
 AMENDAMENTE RESPINSE 
 
 La art.3 se adaugă: cheltuieli materiale şi lucrări de investiţii (după burse pentru elevi). 
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 Motivare: Imposibilitatea în care se află unele colectivităţi locale de a acoperi aceste cheltuieli. 
 
 Autor: Ionel Marineci – deputat PDSR 
 
 
 
 
 
 
   PREŞEDINTE               SECRETAR 
  Prof.univ.dr.ing.Anghel Stanciu                                            Prof.univ.dr.ing.Ecaterina Andronescu 
 
 
 
 
 
 
 
Expert parlamentar 
 Simion Cioată 
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