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pentru modificarea şi completarea art. 58 din Legea educaţiei 

naţionale nr. 1/2011  
 

 

 

Camera Deputaţilor adoptă prezentul proiect de lege. 
 

 

 

Articol unic ‒ Articolul 58 din Legea educaţiei naţionale  

nr. 1/2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 18 din  

10 ianuarie 2011, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se 

completează după cum urmează: 
 

1. Alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins: 

(4) Finanţarea programului „Şcoală după şcoală” se realizează din 

următoarele surse: 

a) fonduri externe nerambursabile, cu respectarea criteriilor de 

eligibilitate specifice programului operaţional în cauză, şi în completare din 

bugetul de stat; 

b) fonduri de la bugetul de stat, în conformitate cu sumele alocate 

pentru această destinaţie prin tichete pentru educaţie pe suport electronic a 

căror valoare nominală lunară se raportează la indicatorul social de referinţă şi 

este de 0,8 ISR, exprimat în lei, pentru fiecare copil înscris în program; 

c) fonduri locale, conform art. 105 din prezenta lege, în limita 

sumelor alocate cu această destinaţie, în baza hotărârii consiliului local; 

d) sponsorizări ale persoanelor fizice sau juridice, inclusiv 

părinţii/reprezentanţii legali/desemnaţi ai copiilor ‒ către unităţile de învăţământ, 

cu respectarea prevederilor art. 4, alin. (1) lit. a) din Legea nr. 32/1994 privind 

sponsorizările, în baza contractului de sponsorizare. 
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2. După alineatul (11) se introduc 7 noi alineate, alineatele (12) ‒ (19) 

cu următorul cuprins: 

(12). În conformitate cu prevederile art. 105 alin. (2) lit. l), autorităţile 

publice locale pot finanţa programul „Şcoala după şcoală” pentru unul sau mai 

multe dintre următoarele tipuri de cheltuieli: 

a) asigurarea meselor zilnice ale participanţilor; 

b) materialele necesare desfăşurării activităţii, precum: rechizite, 

aparatură electronică de tip computere, laptopuri, tablete, tablete grafice, 

videoproiectoare, materiale pentru activităţi specifice; 

c) plata parţială sau integrală a cadrelor didactice care asigură 

serviciile educaţionale în cadrul programului „Şcoală după şcoală”, în limita 

unui indice de referinţă naţional. Nivelul minim şi maxim al indicelui de 

referinţă naţional se aprobă anual, prin ordin al ministrului educaţiei, în 

concordanţă cu reglementările legale privind salarizarea personalului din 

sistemul de educaţie; 

d) alte cheltuieli necesare desfăşurării programului. 

(13). Costul standard per beneficiar pentru asigurarea meselor zilnice 

din fonduri locale este cuprins între 0,3 şi 0,8 ISR/beneficiar/lună şi se acordă 

prin hotărâre a consiliului local. 

(14). Costul cu materialele necesare desfăşurării activităţii este 

cuprins între 50 lei ‒ 10.000 lei/beneficiar/an şcolar şi se aprobă prin hotărâre 

a consiliului local. 

(15). Persoanele fizice sau juridice pot finanţa unităţile de învăţământ 

care desfășoară programul „Şcoala după şcoală” prin contract de sponsorizare 

valabil pe perioada derulării programului. 

(16). Sponsorizarea de la persoanele fizice sau juridice se poate face 

pentru a acoperi cheltuielile prevăzute la alin. (12). 

(17). În cazul persoanelor fizice sau juridice, contractul de 

sponsorizare trebuie să cuprindă suma alocată şi scopul acesteia. Contractul de 

sponsorizare poate să cuprindă orice sumă. 

(18). Unităţile de învăţământ pot cumula fonduri din sursele 

prevăzute la alin. 4 lit. a) ‒ d) din prezentul articol, cu condiţia ca acestea să 

nu depăşească un total de 0,8 ISR/beneficiar/lună pentru costurile legate de 

mesele elevilor sau 10.000 de lei/beneficiar/an şcolar pentru materialele 

necesare desfăşurării activităţii. 
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Acest proiect de lege se consideră adoptat de Camera Deputaţilor în 

forma iniţială, în condiţiile art. 75 alin. (2) teza a III-a din Constituţia 

României, republicată. 
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