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PPrroocceedduurraa  pprriivviinndd  ffiinnaannțțaarreeaa  ddee  bbaazzăă  ddee  llaa  bbuuggeettuull  ddee  ssttaatt,,  ddiinn  ssuummee  ddeeffaallccaattee  ddiinn  ccoottee  ddee  

TT..VV..AA..  pprriinn  bbuuggeetteellee  llooccaallee,,  ppee  bbaazzaa  șșii  îînn  lliimmiitteellee  ccoossttuulluuii  ssttaannddaarrdd    ppeerr  eelleevv//pprreeșșccoollaarr,,    
ppeennttrruu  ttooțții  pprreessccoollaarriiii    ssii  ppeennttrruu  ttooțții  eelleevviiii  ddiinn  îînnvvaattaammaannttuull  ggeenneerraall  oobblliiggaattoorriiuu  ppaarrttiiccuullaarr  

ssii  ccoonnffeessiioonnaall  aaccrreeddiittaatt,,  pprreeccuumm  șșii  ppeennttrruu  cceeii  ddiinn  îînnvvăățțăămmâânnttuull  pprrooffeessaaiioonnaall  șșii  lliicceeaall  
aaccrreeddiittaatt,,  ppaarrttiiccuullaarr  șșii  ccoonnffeessiioonnaall  

  
 

                     
I. Scopul procedurii operationale: 
  Prezenta procedura are drept scop punerea în aplicare a prevederilor H.G.136/02.03.2016  
privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per 
elev/prescolar si stabilirea finantarii de baza  de la bugetul de stat, din sume defalcate din 
T.V.A. prin bugetele locale, per baza costului standard per elev/prescolar pentru toti prescolarii 
si elevii  din invatamantul  general obligatoriu particular si confesional acreditat, precum si 
pentru cei din invatamantul profesional  si liceal acreditat, particular si confesional. 
 
II. Domeniul de aplicare a procedurii operationale: 
  Procedura se aplica atat  in cadrul Administratiei Unitatilor de Invatamant Preuniversitar 
si a Unitatilor Sanitare Publice - Sector 1 de catre Compartimentul  Economic cat si in 
raporturile dintre aceasta si Ordonatorul Principal de Credite  si privește modul în care 
compartimentul întocmește situațiile privind distribuirea fondurilor publice  aferente finanțării 
de bază de la bugetul de stat, din sume defalcate din cote de T.V.A. prin bugetele locale, pe 
baza și în limitele costului standard  per elev/preșcolar, pentru toți preșcolarii si pentru toți 
elevii din învatamantul general obligatoriu particular si confesional acreditat, precum și 
pentru cei din învățământul profesaional și liceal acreditat, particular și confesional. 
 
III. Legislatie: 
1 HGR 136/2016 privind aprobarea Normelor metodologice pentru determinarea costului 
standard per elev /preșcolar și stabilirea finanțării de bază  de la bugetul de stat , din sume 
defalcate din T.V.A. prin bugetele locale  pe baza și în limitele costului standard  per 
elev/preșcolar, pentru toți preșcolarii si pentru toți elevii din învatamantul general obligatoriu 
particular si confesional acreditat, precum și pentru cei din învățământul profesaional și liceal 
acreditat, particular și confesional. 
2. Legea Bugetului de stat pe anul 2016 
3. Legea 273/2006 privind finantele publice local 
4. Legea educatiei nationale  Nr. 1 din  5 ianuarie 2011 
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IV. Modul de identificare a beneficiarilor 
 Conform anexei de la documentul, avand ca tema: Raspuns adresa nr.11191/28.03.2016, 
cu numarul de iesire A.U.I.P.U.S.P.Sector 1 -1641/30.03.2016 prin      adresele numarul 
1612/29.03.2016 si  1927/15.05.2015, A.U.I.P.U.S.P. Sector 1 a solicitat unitatilor de 
invatamant particular si confesional date cu privire la: acreditarea acestor unitati; numarul 
de prescolari/elevi pe forme de invatamant, nivel de invataman, filiera, profil; numele si 
prenumele reprezentantului legal al institutiei, copie dupa decizia de numire, cu mentiunea 
conform cu originalul; numele, telefonul,adresa de mail a persoanei,din cadrul colectivului 
economic al unitatii respective, care se va ocupa de:  evidenta  sumelor primite  prin  
A.U.I.P.U.S.P.     Sector 1, solicitarea lunara a creditelot bugetare, raportare prin nota de 
fundamentare a sumelor utilizate  in luna anterioara. 
 Din centralizarea datelor primite  a rezultat un numar de 13 unitati de invatamant privat 
acreditat, care isi desfasoara activitatea in Sectorul 1 al Municipiului Bucuresti, dupa cum 
urmeaza: 

1. Gradinita “Avenor”-  Nivel Prescolar; 
2. Gradinita “GE.CE PIC english kinder”-Nivel Prescolar; 
3. Gradinita “Ioanid” -Nivel Prescolar; 
4. Gradinita”Mary Poppins”-Nivel Prescolar; 
5. Gradinita Olga Gudynin International School”-Nivel Prescolar; 
6. Liceul particular “Onicescu- Mihoc”-Nivel Liceal; 
7. Liceul particular “Scoala mea”-Nivel Prescolar, Primar si Gimnazial; 
8. Liceul Teoretic “Scoala Europeana Bucuresti” -Nivel  Primar si Gimnazial; 
9. Scoala Gimnaziala “Genesis”- Nivel Prescolar, Primar si Gimnazial; 
10. Scoala “Ioanid”-Nivel Primar; 
11. Scoala Gimnaziala “Avenor”-Nivel  Primar si Gimnazial; 
12. Scoala Primara “Smart Kids”-Nivel Prescolar; 
13. Scoala Primara “Teddybar”-Nivel Prescolar. 

 
V.Descrierea procedurii: 

Preambul 
Conform H.G. 136/02,03,2016 “Statul  asigura finantarea de baza, de la bugetul de stat, 

din sume defalcate din TVA  , prin bugetele locale, pe baza si in limitele costului standard   per 
elev/preșcolar, pentru toți preșcolarii si pentru toți elevii din învatamantul general obligatoriu 
particular si confesional acreditat, precum și pentru cei din învățământul profesaional și liceal 
acreditat, particular și confesional”. 

Finantarea cheltuielilor cu salarile, sporurile, indemnizatile si alte drepturi salariale in 
bani, stabilite prin lege, precum si a contributiilor aferente acestora pentru unitatile de invatamant 
se face pe baza costului per elev/prescolar. Nu sunt incluse in aceasta categorie de cheltuieli, 
cheltuielile pentru alocatii, pentru transportul la si de la locul de munca si nici cheltuielile 
salariale in natura, acestea nefacand parte din finantarea de baza. 

Stabilirea nivelului sumelor aferente unei unitati administrativ-teritoriale  se face prin 
inmultirea numarului de elevi/prescolari  cu costurile standard prevazute  in anexele nr.1 si 3 din 
HG 136/2016.  

Costurile standard per elev/prescolar pentru cheltuielile cu salarile, sporurile, 
indemnizatiile si alte drepturi salariale in bani, stabilite prin lege, precum si contributiile 
aferente acestora  pentru unitatile de invatamant, pentru anul 2016  se stabilesc pe baza 
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standardelor de cost per elev, pe medii si pe niveluri, conform anexei 1 din HG136/2016,  dupa 
cum urmeaza: 

  
 
                                                                                                                        - lei- 

Nr.crt. Nivel/filiera/profil Forma de 
invatamant 

Standard de cost pe 
elev, pe medii  si pe 
niveluri-mediul 
urban 

Standard de 
cost pe elev, pe 

medii, pe 
niveluri  pentru 
invatamantul 

in limbile  
minoritatilor- 
mediul urban 

1 Invatamant prescolar cu 
program normal  

zi 2018*nr.elevi= 
valoare  totala 

2018*nr.elevi= 
valoare  totala 

2 Invatamant prescolar cu 
program 
prelungit/saptamanal 

zi 3700*nr.elevi= 
valoare  totala 

3700*nr.elevi= 
valoare  totala 

3 Invatamant primar zi 2322*nr.elevi= 
valoare  totala 

2839*nr.elevi= 
valoare  totala 

4 Invatamant gimnazial  zi 3043*nr.elevi= 
valoare  totala 

3478*nr.elevi= 
valoare  totala 

5 Invatamant  liceal 
teoretic 

zi 3043*nr.elevi= 
valoare  totala 

3408*nr.elevi= 
valoare  totala 

6 Invatamant liceal 
tehnologic  si 
confesional 

zi 3146*nr.elevi= 
valoare  totala 

3511*nr.elevi= 
valoare  totala 

7 Invatamant 
profesional,inclusiv 
stagiile  de pregatire 
practica 

zi 3332*nr.elevi= 
valoare  totala 

3636*nr.elevi= 
valoare  totala 

 
 Costurile standard per elev/prescolar privind cheltuielile cu pregatirea profesionala, 

cheltuielile cu evaluarea periodica a elevilor, precum si cheltuielile prevazute la articolul 
bugetar”bunuri si servicii, pe anul 2016 2016  se stabilesc pe baza coeficientului final, 
conform zonei de temperatura, conform anexei 3 din HG136/2016, dupa cum urmeaza: 

 
Praguri numerice Tipuri de unitati Coeficient final, conform 

zonei de temperatur   (zona 
2), pentru mediul urban 

1-300 Gradinita 347*nr.elevi= valoare  totala 
 Scoala gimnaziala 333*nr.elevi= valoare  totala 
 Liceu tehnologic/scoala profesionala 343*nr.elevi= valoare  totala 
 Liceu 369*nr.elevi= valoare  totala 
 Colegiu  378*nr.elevi= valoare  totala 

301-800 Gradinita 349*nr.elevi= valoare  totala 
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 Scoala gimnaziala 335*nr.elevi= valoare  totala 
 Liceu tehnologic/scoala profesionala 345*nr.elevi= valoare  totala 
 Liceu 371*nr.elevi= valoare  totala 
 Colegiu 380*nr.elevi= valoare  totala 

 
Anexam prezentei proceduri  calcul ce revine, pentru anul 2016, fiecarei unitati de 

invatamant particular acreditat. 
 
Creditele bugetare alocate nu pot avea si nu pot fii folosite  pentru  alte destinatii decat 

cele prevazute in H.G 136/2016. 
  
Mod de lucru: 

 
Se va întocmi calculul de finanțare conform căruia  sunt distribuite către fiecare unitate 

sumele corespunzatoare, ținându-se cont de bugetul anual si trimestrial alocat  prin Decizie de la 
Ministerul Finanțelor Publice; de deschiderile de credite efectuate precum și de soldurile 
existente până la acel moment. În baza calculului de finanțare se vor întocmi dispoziții bugetare  
și se vor transmite către Trezoreria   Sector 1, urmand ca A.U.I.P.U.S.P. Sector 1 sa vireze  cu 
ordin de plata sumele alocate fiecarei unitati de invatamant particular acreditat, pentru fiecare 
destinatie a cheltuielilor prevazute in HG nr.136/02.03.2016, in conturile comunicate de catre 
aceste institutii. 

Unitatile de invatamant particular acreditat  vor raporta lunar  catre A.U.I.P.U.S.P. Sector 
1 , datele solicitate conform   anexelor 1-5 ce fac parte din    H.G.136/02.03.2016  privind 
aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per elev/prescolar si 
stabilirea finantarii de baza  de la bugetul de stat, din sume defalcate din T.V.A. prin bugetele 
locale, per baza costului standard per elev/prescolar pentru toti prescolarii si elevii  din 
invatamantul  general obligatoriu particular si confesional acreditat, precum si pentru cei din 
invatamantul profesional  si liceal acreditat, particular si confesional si notele justificative  
privind cheltuielile efectuate din bugetul alocat prin cote defalcate de T.V.A. de la Bugetul de 
Stat. 
 Repartizarea  sumelor defalcate din TVA, aprobate prin legea anuala a bugetului de 
stat, pe comune, orase, municipii si sectoare ale  Municipiului Bucuresti  se face prin decizie a 
directorului Directiei Generale Regionale a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti, cu 
asistenta tehnica de specialitate a inspectoratului scolar. In acest sens s-a primit   Decizia 
nr.1671/01.04.2016  de la Ministerul Finantelor Publice-Directia Generala Regionala a 
Finantelor Publice Bucuresti cu repartizarea pe unitati administrativ teritoriale  a sumelor  
defalcate din TVA  pentru  finantarea invatamantului particular  sau confesional acreditat   pe 
anul 2016 si Adresa nr. 31478/06.04.2016 prin care se comunica  repartitia pe trimestre a  
sumei  de 5.766 mii lei,repartizata pentru Sectorul 1 al Municipiului Bucuresti pentru finantarea 
invatamantului particular  sau confesional acreditat, dupa cum urmeaza: trimestrul I 1.444,79 
mii lei; trimestrul II 1.447,36 mii lei ;trimestrul III 1.444,79 mii lei;  si trimestrul IV 1.429,06 mii 
lei;  
  

In conformitate cu articolul 4, alineatul 1   din H.G. 136/2016 unitatile de invatamant cu 
personalitate juridica  transmit, pana la data de 20 noiembrie a fiecarui an calendaristic, 
unitatilor administrativ teritoriale in raza carora isi au sediul  si inspectoratelor scolare numarul 
de elevi/prescolari pe nivel de invatamant, filiera, profil, specializare/domeniu, pentru intreaga 
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unitate de invatamant cu personalitate juridica, pe structura prevazuta in anexele nr.1 si 3 din 
Hotararea de Guvern mai sus mentionata. 

Conform adresei nr.11191/28,03,2016 primită de la Sectorul 1 al Municipiului București, 
unitățile de învățământ cu personalitate juridică  transmit numărul de elevi /preșcolari pe nivel de 
învățământ , filieră profil, specializare, domeniu, pentru întreaga unitate de învățământ cu 
personalitate juridică. 

 Directorii unităților de învățământ  cu personalitate juridică răspund conform legii, 
de corectitudinea datelor transmise. 

 Ca urmare a  Dispoziției  nr.1403/23,03,2016 emisă de Primarul      Sectorului 1 al 
Municipiului București, prin care se împuternicește Directorul Administrației Unităților de 
Învățământ Preuniversitar și Unităților Sanitare Publice să aducă la îndeplinire sarcinile instituite 
prin H.G. NR.136/2015 precum si în baza adresei cu nr.418.115/30.07.2015 de la Ministerul 
Finantelor Publice pentru evidențierea sumelor destinate finanțării învățământului  particular și 
confesional acreditat, în clasificația economică a cheltuielilor , la Titlul  VII”Alte transferuri”, 
cod 55, la articolul “Transferuri interne”, cod 55.01, se introduce alineatul “ Finanțarea 
învățământului particular sau confesional acreditat “ , cod 55.01.63. Acești indicatori se vor 
reflecta în bugetul local in cadrul secțiunii de fucționare iar sumele destinate finanțării acestor 
cheltuieli vor fii evidențiate la fiecare paragraf din cadrul capitolului “ Învățământ”, cod 65.02, în 
funcție de necesități. 
 Totodata, în baza H.G. nr. 136/2016 sumele defalcate din  T.V.A. ramase  neutilizate la 
finele anului bugetar  vor fi restituite bugetului local in termenele prevazute de normele 
metodologice de inchidere a exercitiului bugetar, aprobate anual prin ordin al ministrului 
finantelor publice, pentru a fi regularizate cu bugetul de stat. In acest sens unitatile de invatamant 
particular vor prezenta o situatie justificativa conform anexei nr.5 din H.G.136/2016. 
  
 
 
 
 

 5
 


