
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

CAMERA DEPUTAŢILOR 
 

L E G E 
 

privind adoptarea unor măsuri în domeniul finanţării 
învăţământului 
 
 

Camera Deputaţilor adoptă prezentul proiect de lege. 
 

 
Art. 1. – (1) Prin derogare de la prevederile art. 104 alin. (2) 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, începând cu 1 ianuarie 2018, plata cheltuielilor 
prevăzute la art. 104 alin. (2) lit. a) se asigură din bugetul de stat, prin 
bugetul Ministerului Educaţiei Naţionale. 

(2) Creditele bugetare aferente cheltuielilor prevăzute la alin. (1) 
se cuprind în bugetul Ministerului Educaţiei Naţionale şi se repartizează 
de către acesta pe inspectorate şcolare, în vederea repartizării pe unităţi 
de învăţământ. 

(3) În cazuri excepţionale, atunci când, la nivelul unor unităţi de 
învăţământ, sumele repartizate în baza costului standard sunt 
insuficiente pentru plata cheltuielilor prevăzute la alin. (1) inspectoratele 
şcolare pot efectua redistribuiri ale acestor sume între unităţi de 
învăţământ de pe raza judeţului/municipiului Bucureşti sau pot proceda 
la alocarea sumelor rămase nerepartizate, după caz. Redistribuirea sau, 
după caz, alocarea de sume rămase nerepartizate, unor unităţi de 
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învăţământ de pe raza unor judeţe diferite se realizează de către 
Ministerul Educaţiei Naţionale. 

(4) Redistribuirea sumelor potrivit prevederilor alin. (3), 
conduce implicit la modificarea bugetelor iniţiale aprobate, calculate pe 
baza costului standard per elev/preşcolar. 

 
Art. 2. – (1) Începând cu anul 2018, de la bugetul de stat, prin 

bugetul Ministerului Educaţiei Naţionale, se asigură fondurile necesare 
pentru executarea hotărârilor judecătoreşti devenite executorii până la  
31 decembrie 2017, având ca obiect acordarea de daune-interese 
moratorii sub forma dobânzii legale pentru plata eşalonată a sumelor 
prevăzute în titluri executorii prin care s-au acordat drepturi salariale 
personalului din învăţământ. 

(2) Plata sumelor prevăzute prin hotărârile judecătoreşti 
prevăzute la alin. (1), se va realiza astfel: 

a) în anul 2018 se plăteşte 5% din valoarea titlului executoriu; 
b) în anul 2019 se plăteşte 10% din valoarea titlului executoriu; 
c) în anul 2020 se plăteşte 25% din valoarea titlului executoriu; 
d) în anul 2021 se plăteşte 25% din valoarea titlului executoriu; 
e) în anul 2022 se plăteşte 35% din valoarea titlului executoriu. 
(3) În vederea calculării şi plăţii sumelor reprezentând               

daunele-interese moratorii prevăzute la alin. (1), Ministerul Educaţiei 
Naţionale aprobă metodologia de calcul a acestora, prin ordin al 
ministrului, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a 
prezentei legi, cu consultarea federaţiilor sindicale reprezentative la 
nivel de sector de activitate învăţământ.  

(4) Fondurile aprobate pentru plata daunelor-interese moratorii 
se repartizează de către Ministerul Educaţiei Naţionale inspectoratelor 
şcolare, în vederea repartizării pe unităţi de învăţământ. 

(5) Sumele reprezentând daune-interese moratorii sub forma 
dobânzii legale, acordate prin hotărâri judecătoreşti devenite executorii 
după data de 1 ianuarie 2018 se achită de la bugetul de stat, eşalonat în  
5 ani de la data titlului executoriu. Prevederile alin. (2) – (4) se aplică în 
mod corespunzător. 
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Acest proiect de lege a fost adoptat de Camera Deputaţilor  
în şedinţa din 7 noiembrie 2017, cu respectarea prevederilor                     
art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată. 
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PETRU – GABRIEL  VLASE 


