
  
 
 
 
 
 
 

  

Propunere pentru completarea Legii nr. 1/2011 Legea educaţiei naţionale, cu 

modificările și completările ulterioare: 

LEGE nr. 1/2011 din  5 ianuarie 

2011 

Legea educaţiei naţionale, cu 

modificările și completările 

ulterioare 

 

forma actuală 

LEGE nr. 1/2011 din  5 ianuarie 

2011 

Legea educaţiei naţionale, cu 

modificările și completările 

ulterioare 

 

Propunerea legislativă 

Observaţii-MOTIVARE 

ART. 105 

    (1) Finanţarea 

complementară asigură 

cheltuieli de capital, cheltuieli 

sociale şi alte cheltuieli 

asociate procesului de 

învăţământ preuniversitar de 

stat care nu fac parte din 

finanţarea de bază a unităţilor 

şcolare. 

#M7 

    (2) Finanţarea 

complementară se asigură din 

bugetele locale ale unităţilor 

administrativ-teritoriale de 

care aparţin unităţile de 

învăţământ preuniversitar şi 

din sume defalcate din taxa pe 

valoarea adăugată, aprobate 

ART. 105 

    (1) Finanţarea 

complementară asigură 

cheltuieli de capital, cheltuieli 

sociale şi alte cheltuieli 

asociate procesului de 

învăţământ preuniversitar de 

stat care nu fac parte din 

finanţarea de bază a unităţilor 

şcolare. 

#M7 

    (2) Finanţarea 

complementară se asigură din 

bugetele locale ale unităţilor 

administrativ-teritoriale de 

care aparţin unităţile de 

învăţământ preuniversitar şi 

din sume defalcate din taxa pe 

valoarea adăugată, aprobate 

Potrivit prevederilor Ordinului 

Ministrului Educației și Cercetării 

nr. 5562/2020 privind aprobarea 

Regulamentului de organizare şi 

funcţionare a centrelor judeţene 

de excelenţă/Centrului 

Municipiului Bucureşti de 

Excelenţă, centrele județene de 

excelență sunt unități conexe 

ale Ministerului Educației, care 

funcționează la nivelul fiecărui 

județ, au personalitate juridică 

și sunt coordonate metodologic 

de către inspectoratele școlare. 

Menționăm faptul că potrivit 

prevederilor art. 1, alin. (3) 

centrele de excelență se 

înființează prin ordin al 

ministrului educației și 



  
 
 
 
 
 
 

  

anual prin legea bugetului de 

stat cu această destinaţie, 

pentru următoarele categorii 

de cheltuieli: 

#B 

    a) investiţii, reparaţii 

capitale, consolidări; 

    b) subvenţii pentru internate 

şi cantine; 

    c)cheltuieli pentru evaluarea 

periodică naţională a elevilor; 

    d) cheltuieli cu bursele 

elevilor; 

#M115 

    e) *** Abrogată 

    e^1) *** Abrogată 

#M19 

    f) cheltuielile pentru naveta 

cadrelor didactice şi a 

personalului didactic auxiliar, 

conform legii; 

#B 

    g) cheltuieli pentru 

examinarea medicală 

obligatorie periodică a 

salariaţilor din învăţământul 

preuniversitar, cu excepţia 

celor care, potrivit legii, se 

anual prin legea bugetului de 

stat cu această destinaţie, 

pentru următoarele categorii 

de cheltuieli: 

#B 

    a) investiţii, reparaţii 

capitale, consolidări; 

    b) subvenţii pentru internate 

şi cantine; 

    c) cheltuieli pentru evaluarea 

periodică naţională a elevilor; 

    d) cheltuieli cu bursele 

elevilor; 

#M115 

    e) *** Abrogată 

    e^1) *** Abrogată 

#M19 

    f) cheltuielile pentru naveta 

cadrelor didactice şi a 

personalului didactic auxiliar, 

conform legii; 

#B 

    g) cheltuieli pentru 

examinarea medicală 

obligatorie periodică a 

salariaţilor din învăţământul 

preuniversitar, cu excepţia 

celor care, potrivit legii, se 

cercetării, în acest sens a apărut 

Ordinul Ministrului Educației și 

Cercetării nr. 5956/2020 privind 

înfiinţarea centrelor judeţene de 

excelenţă/Centrului Municipiului 

Bucureşti de Excelenţă care 

conține lista cu centrele 

județene înființate pe județ și 

adresele acestora. 

În conformitate cu prevederile 

art. 2 din Regulamentul d 

organizare și funcționare a 

centrelor județene de 

excelență/Centrului Municipiului 

Bucureşti de Excelenţă, aprobat 

prin Ordinul Educației și 

Cercetării nr. 552/2020: 

„(1) Finanţarea centrului de 

excelenţă se asigură din bugetul 

Ministerului Educaţiei şi 

Cercetării. 

    (2) Centrul de excelenţă poate 

fi finanţat şi din sponsorizări şi 

donaţii, în condiţiile legii. 

    (3) Finanţarea centrului de 

excelenţă se asigură şi din 

finanţarea complementară din 

bugetele locale ale unităţilor 

administrativ-teritoriale de care 

aparţin unităţile de învăţământ 



  
 
 
 
 
 
 

  

efectuează gratuit; 

#M84 

    h) cheltuieli pentru 

concursuri şcolare şi activităţi 

educative extraşcolare, centre 

de excelenţă organizate în 

cadrul sistemului de 

învăţământ; 

#B 

    i) cheltuieli pentru 

asigurarea securităţii şi 

sănătăţii în muncă, pentru 

personalul angajat, preşcolari 

şi elevi; 

    j) gestionarea situaţiilor de 

urgenţă; 

    k) cheltuieli pentru 

participarea în proiecte 

europene de cooperare în 

domeniul educaţiei şi formării 

profesionale; 

#M18 

    l) alte cheltuieli de natura 

bunurilor şi serviciilor, care nu 

fac parte din finanţarea de 

bază. 

 

 

efectuează gratuit; 

#M84 

   

  h) cheltuieli pentru concursuri 

şcolare şi activităţi educative 

extraşcolare, centre de 

excelenţă organizate în cadrul 

sistemului de învăţământ; 

#B 

    i) cheltuieli pentru 

asigurarea securităţii şi 

sănătăţii în muncă, pentru 

personalul angajat, preşcolari 

şi elevi; 

    j) gestionarea situaţiilor de 

urgenţă; 

    k) cheltuieli pentru 

participarea în proiecte 

europene de cooperare în 

domeniul educaţiei şi formării 

profesionale; 

#M18 

    l) alte cheltuieli de natura 

bunurilor şi serviciilor, care nu 

fac parte din finanţarea de 

bază. 

(2^1) Prin bugetul consiliilor 

județene / Consiliului General 

preuniversitar şi din sume 

defalcate din taxa pe valoarea 

adăugată, aprobate anual prin 

legea bugetului de stat cu 

această destinaţie, pentru 

cheltuieli pentru concursuri 

şcolare şi activităţi educative 

extraşcolare, centre de excelenţă 

organizate în cadrul sistemului 

de învăţământ, conform art. 105 

alin. (2) lit. h) din Legea 

educaţiei naţionale nr. 1/2011, 

cu modificările şi completările 

ulterioare.” 

Centrele județene de excelență 

funcționează la nivel de județ și 

organizează, coordonează 

metodologic, monitorizează și 

evaluează, după caz la nivel 

județean activității și servicii 

educaționale educaționale în 

scopul îmbunătățirii condițiilor și 

resurselor necesare educării 

diferențiate a copiilor și tinerilor 

capabili de performanțe înalte.  

Deși centrele de excelență 

funcționează la nivel județean, 

consiliile județene din lipsa unor 

prevederi legale care ar asigura 

competență în privința finanțării 

programelor, activităților de 



  
 
 
 
 
 
 

  

 

 

 

 

 

 

al Municipiului Bucureşti pot fi 

aprobate fonduri pentru 

organizarea și desfășurarea 

programelor de dezvoltare a 

talentelor organizate la nivelul 

centrului județean de 

excelență/Centrului 

Municipiului București de 

Excelență.  

 

dezvoltare a talentelor, 

organizate la nivelul centrului 

județean de excelență nu pot 

acorda cofinanțare acestora. 

Prin urmare, având în vedere 

cele prezentate propunem 

completarea art. 105 din Legea 

educației naționale nr. 1/2011, 

cu alin. (2^1) care va avea 

următorul cuprins: „(2^1) Prin 

bugetul consiliilor 

județene/Consiliului General al 

Municipiului Bucureşti pot fi 

aprobate fonduri pentru 

organizarea și desfășurarea 

programelor de dezvoltare a 

talentelor organizate la nivelul 

centrului județean de 

excelență/Centrului Municipiului 

București de Excelență.” 

 

Borboly Csaba         Bíró Barna Botond 

președinte vicepreședinte 

 

 

 

Miercurea-Ciuc, 9 mai 2022 
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