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PARLAMENTUL ROMÂNIEI 

          SENAT           CAMERA DEPUTAŢILOR                                                         
COMISIA PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNT,                                   COMISIA PENTRU ÎNVĂŢĂMÂNT,       
ŞTIINŢĂ, TINERET ŞI SPORT                                             ŞTIINŢĂ, TINERET ŞI SPORT 
Bucureşti, 03 februarie 2017                                             Bucureşti, 03 februarie 2017                                  

  Nr. XXVIII/34               Nr. 4C-9/29                                                               
  

AVIZ 
asupra proiectului Legii bugetului de stat pe anul 2017 

 
Cu adresele nr. PLx.7/2017 şi nr. L.10/2017, Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport a Camerei Deputaţilor şi Comisia pentru 

învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport a Senatului au primit spre dezbatere şi avizare proiectul Legii bugetului de stat pe anul 2017. 
În urma examinării, Comisiile reunite au hotărât, cu 19 voturi pentru şi 10 voturi împotrivă, să avizeze favorabil bugetul Ministerului Educaţiei 

Naţionale (Anexa 3/25), cu amendamentele admise cuprinse în Anexa 1. 
În urma examinării, Comisiile reunite au hotărât, cu 13 voturi pentru şi 9 voturi împotrivă, să avizeze favorabil bugetul Ministerului Cercetării 

și Inovării (Anexa 3/61). 
Comisiile reunite au hotărât, cu 19 voturi pentru și 9 voturi împotrivă, să avizeze favorabil bugetul Ministerul Tineretului şi Sportului (Anexa 

3/21), cu amendamentele admise cuprinse în Anexa 2.    
Bugetul Academiei Române (Anexa 3/37), a fost avizat favorabil cu 17 voturi pentru, 6 voturi împotrivă și 1 abținere, cu amendamentele 

admise cuprinse în Anexa 3.    
Bugetul Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România (Anexa 3/56), a fost avizat favorabil cu 17 voturi pentru și 8 voturi împotrivă. 

 
 
          PREŞEDINTE                                  PREŞEDINTE 
                 Ecaterina ANDRONESCU             Camelia GAVRILĂ                                        
 
 
            SECRETAR                 SECRETAR 
                      Liliana SBÎRNEA                                                               Mihaela HUNCĂ        
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                  ANEXA  1 
AMENDAMENTE ADMISE   

asupra proiectului Legii Bugetului de stat pe anul 2017 
Anexa nr. 3/25 - Ministerul Educaţiei Naţionale  

 
Nr.
crt. 

Articolul din 
lege/anexa/capitol/ 
subcapitol/paragraf/ 
grupa/titlul/articol/alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 
sursa de finanţare 

Motivaţia 
respingerii 
(numai pt. 
comisii) 

1. Anexa 3/25/02 Ministerul 
Educaţiei Naţionale / 
Capitol 5001/Grupa  20/Art. 
13 Pregătire profesională 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se propune suplimentarea sumelor prevăzute 
la  Anexa 3/25/02 Ministerul Educaţiei 
Naţionale / Capitol 5001/Paragraf 20/Art. 13 
Pregătire profesională cu suma 60.000 mii 
de lei pentru ”masteratul didactic”.  
 
Autor: 
Grupurile parlamentare ale PNL din Camera 
Deputaţilor şi Senat 

Motivare: Masteratul Didactic este o realitate doar pe 
hârtie. Ministerul Educaţiei şi-a luat angajamentul să-l 
pună în practică. În acest sens trebuie alocate şi 
fondurile necesare demarării acestuia în toamna anului 
2017. Investiţia strategică în resursa umană presupune 
pregătirea unor cadre didactice profesioniste pentru 
disciplinele prevăzute în programul-cadru de 
învăţământ. Conform LEN 1/2011, beneficiarii 
masteratului didactic vor primi o bursă echivalentă 
unui salariu de debutant. În fiecare an, avem nevoie, în 
medie, de 4000 de profesori. Calitatea învăţământului 
românesc depinde nu doar de nivelul de finanţare, ci şi 
de gradul de pregătire a fiecărui dascăl. Masteratul 
didactic este unicul program capabil să încurajeze 
tinerii studenţi să îmbrăţişeze profesia de dascăl şi să 
aducă în faţa elevilor cadre didactice tinere, bine 
pregătite.  
Sursa de finanţare: Diminuarea cu suma de 60.000 
mii lei a sumelor prevăzute la Anexa nr.3/65/ 
Ministerul Finanțelor Publice - Acțiuni Generale  

 

2. Ministerul Educaţiei 
Naţionale 
Anexa 3/25/02 Capitol 6501, 
subcapitol 04, paragraf 3, 
Titlul ”Învăţământul 

Se propune triplarea numărului de burse 
pentru învăţământul profesional. Solicităm 
ca din anul școlar 2017-2018 statul să 
prevadă minim 100.000 de locuri bugetare 
pentru învăţământul profesional. Astfel, 

Motivare: Abandonul școlar, șomajul în rândul 
tinerilor, sărăcia acută și decalajul dintre tinerii români 
și cei europeni au crescut în ultimii ani și amenință 
viitorul noii generații. Dacă ne dorim mai puţini 
şomeri, mai puţini analfabeţi şi reducerea abandonului 
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profesional” solicităm suplimentarea bugetului 
Ministerului Educației Naționale de la 
157.500 mii lei la 320.000 mii lei. 
 
 
 
Autor: 
Grupurile parlamentare ale PNL din Camera 
Deputaţilor şi Senat 

şcolar, avem nevoie de reclădirea învățământului 
profesional. Învăţământul profesional a fost distrus 
aproape din temelii, iar repornirea sa este anevoioasă. 
Prin susţinerea acestui tip de învăţământ ministerul 
poate rezolva două probleme apăsătoare pentru 
sistemul de învăţământ: abandonul şcolar şi formarea 
profesională a tinerilor. În ultimii doi ani abandonul 
şcolar a crescut cu 1%, ajungând la 19,5% în condiţiile 
în care România şi-a asumat, prin strategia Europa 
2020, scăderea acestui procent la 11,4%.  Pierderile 
după clasa a opta sunt enorme – unul din zece 
absolvenţi de gimnaziu nu se mai regăsește în sistemul 
de învăţământ. În acelaşi timp, absolvenții de liceu şi 
şcoli profesionale câștigă cu 25% - 31% mai mult 
decât cei care au terminat doar ciclul primar și 
gimnazial. Prin urmare, este nevoie de suplimentarea 
bugetului pentru „învăţământul profesional” pentru: 1. 
Perfecţionarea maiştrilor şi profesorilor de specialitate 
care predau în şcolile profesionale; 2. Adaptarea 
manualelor pentru învăţământul profesional, a 
curriculei şcolare la realităţile producţiei; 3. Investiţii 
în laboratoare şi cămine; 
4. Creşterea numărului de burse.  În 1995, România 
avea peste 300.000 de elevi înscrişi în învăţământul 
profesional. Acum, avem de 4 ori mai puţini tineri care 
optează de acest tip de învăţământ (83.000). Prin 
susţinerea învăţământului profesional vom da o şansă 
în plus  tinerilor care erau forţaţi fie să meargă la un 
liceu, ca mai apoi să pice examenul de bac, fie să nu 
mai urmeze şcoala după clasa a VIII-a şi să intre în 
rândul asistaţilor social.   
Sursa de finanţare: Diminuarea cu suma de 320.000 
mii lei a sumelor prevăzute la Anexa nr.3/65/ 
Ministerul Finanțelor Publice - Acțiuni Generale  
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3. Anexa nr. 3 / 25 / 01 
Capitolul 5001 Cheltuieli 
Buget de Stat Grupa 71 
Titlul XIII Active 
nefinanciare 

Se suplimentează cu 40000 mii lei. 
 
Autor: Deputat PNL  Mara Mareș 
 

Motivare: Suma propusă pentru alocarea suplimentară 
menține nivelul fondurilor pentru construcții și dotări 
ale unităților de învățământ astfel încât elevii să 
beneficieze de spații corespunzătoare desfășurării 
procesului educațional. În mediul rural mai ales, dar 
chiar și în marele orașe, multe unități de învățământ 
pun în pericol siguranța elevilor și/sau nu dispun de 
dotările necesare. 
Sursa de finanţare: Diminuare cu suma de 40000 mii 
lei a sumelor prevăzute la Anexa nr.3/65/ Ministerul 
Finanţelor Publice - Acţiuni Generale 

 

4. Anexa 3/25/02 Ministerul 
Educaţiei Naţionale/ 
Capitolul 5001, Grupa/Titlu 
71, articol 03, Titlul 
”Reparaţii capitale aferente 
activelor fixe” 
 
 
 

Se propune suplimentarea sumelor prevăzute 
la  Anexa 3/25/02 Ministerul Educaţiei 
Naţionale/ Capitolul 5001, Grupa/Titlu 71, 
articol 03 cu suma de 25.000 de mii lei 
pentru Reparaţii capitale aferente activelor 
fixe. 
 
Autor: 
Grupurile parlamentare ale PNL din Camera 
Deputaţilor şi Senat 

Motivare: Investiţiile în repararea şi reabilitarea 
şcolilor au fost stopate de mai bine de patru ani. În 
continuare, la fiecare început de an școlar, constatăm 
că există peste 1.200 de şcoli şi grădiniţe fără 
autorizaţie de funcţionare, 800 de unităţi de învăţământ 
în renovare şi reabilitare. 
Cifra de 100.000 de elevi pentru care şcoala este una 
fără autorizaţie de funcţionare este una cât se poate de 
reală. Autorizaţiile de la ISU trebuie obținute în 
următoarele luni, în consecință toate clădirile cu 
probleme vor necesita reparații, modificări sau 
expertize în plus. 
Banii sunt necesari şi pentru racordarea şcolilor din 
mediul rural la apă curentă şi canalizare, precum şi 
pentru dotarea tuturor unităţilor de învăţământ din 
România cu sisteme de avertizare în caz de incendiu. 
Sursa de finanţare: Diminuarea cu suma de 25.000 
mii de lei a sumelor prevăzute la Anexa nr.3/65/ 
Ministerul Finanțelor Publice - Acțiuni Generale  

 

5. Anexa 3/25/02 Ministerul 
Educaţiei Naţionale, 
Capitolul 6501, Subcapitol 
04, Titlul ”Învăţământ 

Se propune suplimentarea sumelor prevăzute 
la Anexa 3/25/02 Ministerul Educaţiei 
Naţionale, Capitolul 6501, Subcapitol 04, 
Titlul ”Învăţământ secundar” cu suma de 

Motivare: Una din trei familii întâmpină dificultăţi în 
ceea ce priveşte supravegherea copilului după orele de 
şcoală. Toţi aceşti copii au nevoie de un program de 
tipul ”After-school”. În jur de 700.000 de copii din 
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secundar” 
 

250.000 mii lei în vederea generalizării 
programului Şcoală după Şcoală. 
 
Autor: 
Grupurile parlamentare ale PNL din Camera 
Deputaţilor şi Senat 

România nu frecventează şcoala în mod regulat, iar 
51% din copiii şi adolescenții din ţara noastră sunt 
afectaţi direct de riscul sărăciei şi a excluziunii sociale, 
de aproape două ori mai mare decât media UE. 
România are nevoie de susţinerea unui program de 
tipul after-school pentru a veni în sprijinul a câtorva 
sute de mii de familii care nu au în grija cui să-și lase 
copii după finalizarea orelor şi în ajutorul a mii de 
părinţi care sunt încurajaţi să se întoarcă în câmpul 
muncii. Programul ar veni şi în sprijinul profesorilor 
care-şi pot suplimenta veniturile. Din acest motiv 
propunem generalizarea programului ”Şcoală după 
şcoală”.  
Sursa de finanţare: Diminuarea cu suma de 250.000 
mii lei a sumelor prevăzute la Anexa nr.3/65/ 
Ministerul Finanțelor Publice - Acțiuni Generale  

6. Anexa 3/25/02 Ministerul 
Educaţiei Naţionale, Capitol 
6510, Subcapitol 11, 
Paragraf 03, Titlul: 
”Internate și cantine pentru 
elevi” 
 

Se propune suplimentarea sumelor prevăzute 
la Anexa 3/25/02 Ministerul Educaţiei 
Naţionale, Capitol 6510, Subcapitol 11, 
Paragraf 03, Titlul: ”Internate și cantine 
pentru elevi” cu suma de 35.000 mii lei 
pentru respectarea angajamentelor prevăzute 
în Ordonanţa de urgenţă nr. 81/2016 privind 
modificarea şi completarea Legii educaţiei 
naţionale nr. 1/2011 privind asigurarea 
gratuităţii în internatele şcolare pentru  elevii 
din mediul rural care urmează învățământul 
dual în altă localitate decât cea de domiciliu. 
Autor: 
Grupurile parlamentare ale PNL din Camera 
Deputaţilor şi Senat 

Motivare: Conform OUG 81/2016 elevii din mediul 
rural care urmează învățământul dual în altă localitate 
decât cea de domiciliu beneficiază de gratuitate în 
internatele școlare. Acest amendament vine în sprijinul 
încurajării tinerilor de a urma o formă de învățământ 
profesional și de a descuraja abandonul școlar în 
rândul tinerilor din mediul rural. Guvernul trebuie să 
prevadă bani și pentru acest articol din lege. 
Sursa de finanţare: Diminuarea cu suma de 35.000 
mii lei a sumelor prevăzute la Anexa nr.3/65/ 
Ministerul Finanțelor Publice - Acțiuni Generale  

 

7. Anexa 3/25/02 Ministerul 
Educaţiei Naţionale / 
Capitol 5001, Grupa/Titlul 

Se propune suplimentarea sumelor prevăzute 
la  Anexa 3/25/02 Ministerul Educaţiei 
Naţionale / Capitol 5001, Grupa/Titlul 10, 

Motivare: Decontarea navetei cadrelor didactice 
trebuie făcută din bugetul ministerului şi nu din 
bugetele sărace ale primăriilor. Propunem alocarea 
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10, Alineat 15, Titlul 
”Alocaţii pentru transportul 
la şi de la locul de muncă” 

Alineat 15, Titlul ”Alocaţii pentru 
transportul la şi de la locul de muncă” cu 
suma de 30.000 mii lei în vederea decontării 
navetei cadrelor didactice. 
 
Autor: 
Grupurile parlamentare ale PNL din Camera 
Deputaţilor şi Senat 

acestor bani în bugetul Ministerului Educaţiei 
Naţionale. Astfel, putem rezolva problema celor peste 
65.000 de profesori care au mari probleme la 
decontarea transportului. Cadrele didactice nu vor fi 
nevoite, aşadar, să plătească din propriul buzunar 
costul abonamentelor lunare sau să renunţe la catedră. 
Sursa de finanţare:  Diminuarea cu suma de 35.000 
mii lei a sumelor prevăzute la Anexa nr.3/65/ 
Ministerul Finanțelor Publice - Acțiuni Generale 

8. Anexa nr 3/25/29 Ministerul 
Educației Naționale 
Cod obiectiv 551 - Fișa 
obiectivului/proiectului/ 
categoriei de investiții 
Clădire nouă pentru Palatul 
Copiilor Arad și 
Inspectoratul școlar județean 
Arad 
 

Se propune suplimentarea cu suma de 400 
mii lei pentru clădire nouă pentru Palatul 
Copiilor Arad și Inspectoratul școlar 
județean Arad. 
 
 
 
Autori: 
Varga Glad Aurel - Deputat PNL Arad 
Pistru-Popa Eusebiu-Manea PNL Arad 
Cristina Ioan - Senator PNL - Arad 
 
 
 
 
 

Motivare: Noul sediu pentru Palatul Copiilor Arad 
trebuia inaugurat în 2013, dar finanțarea construirii 
obiectivului a fost amânată de fiecare data. Investiția a 
fost începută de Ministerul Educaţiei Naţionale în 
2011 și mai cuprinde un nou sediu și pentru 
Inspectoratul Şcolar Judeţean (ISJ). În timp ce lucrările 
la imobilul destinat activităților copiilor au rămas în 
fază de fundaţie, noul sediu al ISJ a fost ridicat și 
finisat, având 1.780 de metri pătrați destinați 
birourilor.  Dacă pentru ISJ există totuși o speranță ca 
noul sediu să devină funcțional, pentru Palatul Copiilor 
nu există termen de finalizare. Astfel solicităm 
fondurile necesare derularii proiectelor. Clădirea 
destinată activităților copiilor va avea o suprafaţă utilă 
de 4.681 de metri pătraţi. Mii de copii care 
frecventează în fiecare an cursurile vor beneficia de 
condiții mai bune, pentru că acum stau înghesuiți în 
spațiile insuficiente din imobilul aflat pe Bulevardul 
Revoluției, clădire care a fost retrocedată în anul 2004. 
Sursa de finanţare: Diminuarea cu suma de 35.000 
mii lei a sumelor prevăzute la Anexa nr.3/65/ 
Ministerul Finanțelor Publice - Acțiuni Generale 

 

9. Anexa nr 3/25/29 
Ministerul Educației 
Naționale 

Se propune suplimentarea cu suma de 1.000 
mii lei pentru modernizarea și extinderea 
bazei sportive a Clubului Școlar Gloria Arad 

Motivare: La obiectivul de investiţii „Extindere şi 
modernizare baza sportivă a Clubului Sportiv Şcolar 
„Gloria” Arad” lucrările de execuţie au început în luna 
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Cod obiectiv 565 
Fișa obiectivului/proiectului/ 
categoriei de investiții 
Modernizare și extindere 
Baza  sportivă a Clubului 
Școlar Gloria Arad 
 
 

 
 
Autori: 
Varga Glad Aurel - Deputat PNL Arad 
Pistru-Popa Eusebiu-Manea PNL Arad 
Cristina Ioan - Senator PNL - Arad 
 

decembrie 2000 şi datorită faptului că finanţările 
anuale nu au acoperit posibilitatea finalizării. Lucrările 
de structură de rezistenţă, închideri exterioare, 
compartimentări interioare, finisaje exterioare, reţele 
exterioare şi tâmplărie interioară şi exterioară sunt 
realizate în proporţie de 99%. Restul de executat se 
referă la lucrări de finisaje interioare, instalaţii 
electrice, termice şi sanitare executate în proporţie de 
75%. 
Obiectivul de investiţii sus menţionat cuprinde 100 
locuri spaţii de cazare, 200 locuri spaţii servit masa, 
teren de handbal, 2 terenuri de tenis de câmp şi spaţii 
pentru tenis de masă. În aceeaşi locaţie funcţionează în 
condiţii optime o sală de judo şi o sală de haltere. 
Sursa de finanţare: Diminuarea cu suma de 35.000 mii 
lei a sumelor prevăzute la Anexa nr.3/65/ Ministerul 
Finanțelor Publice - Acțiuni Generale 

10. Ministerul Educației 
Naționale 
Anexa nr.3/25 

Suplimentarea bugetului Ministerului 
Educației Naționale cu 4.500 mii lei pentru 
proiecte derulate de Institutului Limbii 
Române în scopul promovării învățării 
limbii române pentru comunitățile de români 
de pretutindeni. 
Autor: Senator PNL Viorel Badea 

Motivare: Păstrarea și promovarea identității 
lingvistice și culturale a comunităților românești de 
pretutindeni. 
Sursa de finanțare: Diminuarea cu suma de 4.500 mii 
lei a sumelor prevăzute   la Anexa nr. 3/65/ Ministerul 
Finanțelor Publice - Acțiuni Generale /Capitolul 
5401/Grupa 55/ Titlul VII Alte Transferuri 

 

11. Bugetul Ministerului 
Educației Naționale, 
5001/51/01/02, Finanțarea 
de bază a învățământului 
superior, Propuneri 2017 - 
2.705.619 mii  lei 

Se propune alocarea sumei de  
4.183.386,24726 mii lei pentru Finanțarea 
de bază a învățământului superior 
 
 
 
Autor: 
Grupurile parlamentare ale PNL din Camera 
Deputaţilor şi Senat 

Motivare: Finanțarea de bază reprezintă principala 
sursă de finanțare a învățământului superior românesc. 
În prezent, subfinanțarea învățământului superior 
reprezintă una dinte cele mai cronice probleme ale 
acestui sistem. Dat fiind faptul că sunt alocați mult 
prea puțini bani, calitatea învățământului superior 
românesc este afectată. De asemenea, precaritatea 
serviciilor studențești poate fi pusă tot pe seama 
subfinanțării acestora. În plus, sistemul universitar 
românesc reușește cu greu să facă tranziția către un 
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învățământ centrat pe student, din cauza faptului că 
infrastructura academică, materialele didactice, 
metodele de predare și pregătirea cadrelor didactice nu 
sunt în concordanță cu nevoile și așteptările 
studenților, iar pentru a recupera acest decalaj e nevoie 
de resurse financiare suplimentare. Subfinanțarea 
atrage, totodată, probleme în ceea ce presupune 
echitatea în mediul universitar, populația universitară 
fiind departe de a reflecta populația de tineri a 
României, existând multe grupuri încă subreprezentate 
în învățământul superior. Suma propusă în proiectul 
Legii bugetului de stat pe anul 2017 pentru finanțarea 
de bază este de 2.705.619.000 lei, în scădere cu 0,3% 
față de suma alocată în 2016, cu mențiunea că aceasta 
a cuprins și suma de 1.015.000.000 lei pentru a acoperi 
prevederile Hotărârii de Guvern nr. 582/2016, 
respectiv Legii nr. 85/2016. Finanțarea de bază per 
student echivalent în anul 2016 a fost de 2343 lei, în 
timp ce pentru anul 2017, aceasta este prognozată a fi 
2705 lei. Creșterea este de 15,45%, fiind aproape 
identică cu creșterile salariale adoptate în ianuarie 
2017 în sistemul de învățământ superior, ca și în cel 
preuniversitar. Un calcul just și echitabil al alocării 
pentru finanțarea de bază ar trebui să pornească de la  
indexarea sumei din 2008, cu 208,9%, pornind de la 
evoluția inflației (37%), creșterea economică (2,34%) 
sau creșterile salariale (49%) din această perioadă. În 
2008, suma alocată a fost de 3122 lei. Prin urmare, 
suma care ar trebui să fie alocată în anul 2017 este de 
6522,06 lei/student echivalent.  
Partidul Social Democrat (PSD) și-a asumat într-un 
răspuns formulat la propunerile Alianței Naționale a 
Organizațiilor Studențești din România (ANOSR), 
publicat în 8 decembrie 2016 și făcute în cadrul 
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campaniei Viitorul implică Studenții, faptul că 
„Finanțarea de bază în anii 2017-2017 ajunge până la 
suma de 6522 lei/student echivalent”. Alianța 
Democraților și Liberalilor (ALDE) și-a asumat într-un 
document similar, semnat în data de 7 decembrie 2016, 
„creșterea finanțării de bază în anul 2017 la suma de 
3700 lei/student echivalent”, „Ținta asumată pentru 
anul 2020 fiind de 6000 lei/student echivalent”. Având 
în vedere faptul că în proiectul Legii bugetului de stat 
pe anul 2017, creșterea indicată la acest capitol 
bugetar, față de suma alocată în anul 2016, este în 
scădere cu 0,3% și pentru că nu au fost alocați bani în 
vederea acordării drepturilor salariale cuvenite 
personalului didactic și didactic auxiliar izvorâte din 
Legea nr. 85/2016, cele două partide care exercită 
actul de guvernare au alocat fonduri insuficiente pentru 
acest capitol, în comparație cu promisiunile realizate în 
campania electorală, respectiv foarte de departe de 
nevoile reale ale finanțării de bază a instituțiilor de 
învățământ superior din România. 
Sursa de finanțare: Diminuarea  sumelor prevăzute la 
Anexa nr.3/65/ Ministerul Finanțelor Publice - Acțiuni 
Generale. Ministerul Dezvoltării Regionale, 
Administrației Publice și Fondurilor Europene 
(5001/50:  Alte servicii în domeniile locuințelor, 
serviciilor si dezvoltării comunale): 499.484.129,27 lei 
(rămân – 1.796.000.000 lei), respectiv (5001/51/02/38: 
Programul Național de Dezvoltare Locală): 
1.000.000.000 lei (rămân 1.170.000.000 lei) 

12. Bugetul Ministerului 
Educației Naționale, 
5001/51/01/63, Transferuri 
de la bugetul de stat către 
instituții de învăţământ 

Se propune alocarea sumei de  
645.752,87073 mii lei pentru Transferuri de 
la bugetul de stat către instituții de 
învăţământ superior de stat pentru 
subvenționarea unor cheltuieli ale căminelor 

Motivare: Serviciile de cazare și masă pentru studenți 
reprezintă mecanisme de suport fundamentale oferite 
de instituțiile de învățământ superior din România. În 
majoritatea cazurilor, aceste servicii sunt oferite de 
universități în regim propriu, constituind cea mai 
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superior de stat pentru 
subvenționarea unor 
cheltuieli ale căminelor și 
cantinelor studențești: 
Propuneri 2017 - 144.237 
mii lei 

și cantinelor studențești 
 
 
Autor: 
Grupurile parlamentare ale PNL din Camera 
Deputaţilor şi Senat 

accesibilă variantă pentru studenți. Subvenția pentru 
cămine-cantine reflectă situația extrem de dificilă a 
studenților din România atunci când vine vorba despre 
serviciile studențești pe care universitățile le oferă. Din 
2005, numărul locurilor de cazare a scăzut constant, de 
la 116.021 (2005) la 104.081 (2014). Dacă ne raportăm 
la numărul total de studenți din anul 2014, locurile 
disponibile ajung doar pentru 22,54% dintre aceștia, 
fiind, evident, mai puține locuri de cazare decât 
cererea reală, existând reale dificultăți pentru anumiți 
potențiali studenți cu probleme financiare să urmeze 
cursurile unei universități din această cauză. Subvenția 
pentru cămine și cantine a scăzut semnificativ în 
perioada 2008-2013, când în urma unor proteste 
studențești importante, aceasta a fost majorată cu 10%.  
În ciuda unor creșteri ale fondului total alocat cu 
această destinație, în anul 2016, subvenția acordată 
pentru fiecare student reprezintă doar 46,7% din 
valoarea acordată în anul 2008 (când am avut cel mai 
mare buget în acest domeniu, înainte de criza 
economică). Dat fiind faptul că în această perioadă, 
România a înregistrat creșteri salariale semnificative, 
în ciuda unei perioade de tăieri salariale asupra cărora 
s-a revenit (49%), respectiv a înregistrat o creștere 
economică importantă în ultimii ani (2,34%), 
considerăm că nivelul acestei din anul 2008 al acestei 
subvenții ar trebui indexat cu cei doi indicatori 
menționați anterior, alături de un factor care să 
ilustreze creșterea inflației (37%), pentru a se atinge o 
sumă rezonabilă. În acest sens, dacă în 2008, subvenția 
pentru cămine și cantine a fost, în medie, de 2970 lei, 
aceasta ar trebui să atingă 6204,33 lei în anul 2017. De 
asemenea, având în vedere capacitatea de cazare din 
anul 2014, de doar 104.081 studenți, o sumă 
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aproximativă care ar urma să fie alocată pentru plata 
acestei subvenții este de 645.752.870,73 lei, față de 
144.370.755,1 lei, cât este totalul prognozat pentru 
2016, în creștere cu 501.382.115,63 lei (347,28%). 
Partidul Social Democrat (PSD) și-a asumat într-un 
răspuns formulat la propunerile Alianței Naționale a 
Organizațiilor Studențești din România (ANOSR) din 
această toamnă, publicat în 8 decembrie 2016, faptul 
că „subvenția pentru cămine și cantine se va dubla 
până la sfârșitul anului 2017”. Alianța Democraților și 
Liberalilor (ALDE) și-a asumat într-un document 
similar, semnat în data de 7 decembrie 2016, 
„creșterea subvenției pentru cămine și cantine aferentă 
anului 2017 cu 27% față de anul 2016”. Având în 
vedere faptul că în proiectul Legii bugetului de stat pe 
anul 2017, este indicată la acest capitol bugetar o 
creștere cu doar 1,8%, cele două partide care exercită 
actul de guvernare au alocat fonduri insuficiente, în 
comparație cu promisiunile realizate în campania 
electorală, respectiv foarte de departe de nevoile reale 
ale rețelei de cămine și cantine. 
Sursa de finanțare: Diminuarea  sumelor prevăzute la 
Anexa nr.3/65/ Ministerul Finanțelor Publice - Acțiuni 
Generale. - Ministerul Agriculturii și Dezvoltării 
Rurale (8300/01: Cheltuieli curente): 284.173.000 lei 
(vor rămâne 16.954.178.000 lei); Ministerul Culturii și 
Identității Naționale (6701: Cultură, Recreere și 
Religie): 215.827.000 lei (vor rămâne 491.312.000 
lei); Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației 
Publice și Fondurilor Europene (5001/50:  Alte servicii 
in domeniile locuințelor, serviciilor și dezvoltării 
comunale): 515.870,73 (vor rămâne 2.295.484.129,27 
lei). 
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13. Anexa nr.3/25 Ministerul 
Educaţiei Naţionale 
65000151 TITLUL VI 
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
 
 
 

Propunem includerea pentru anul 2017 a 
sumei de 2.000 mii lei destinată înfiinţării  
Centrului atestat de formare continuă în 
limbile minorităţilor naţionale. 
Propuneri 2017 .... 3.022.000 mii lei 
 
Autori: 
Korodi Attila, Kelemen Hunor, Szabó Ödön, 
Biró Zsolt, Biró Rozália, Erdei D. István – 
deputaţi UDMR 
Cseke Attila, Derzsi Akos, Cseke Attila, 
Turos Loránd, Novák Csaba-Zoltán - 
senatori UDMR 

Motivare: La art. 99, alin. (1) din Legea nr. 1/2011 a 
educației naționale se prevede faptul că centrele de 
formare continuă fac parte dintre unitățile conexe ale 
MEN: “Unităţile conexe ale Ministerului Educaţiei, 
Cercetării, Tineretului şi Sportului sunt: Institutul de 
Ştiinţe ale Educaţiei, casele corpului didactic, centrele 
atestate de formare continuă în limbile minorităţilor 
naţionale, Centrul Naţional de Instruire Diferenţiată, 
Unitatea pentru Finanţarea învăţământului 
Preuniversitar, palatele şi cluburile copiilor.” 
Amendamentul propune asigurarea finanțării înființării 
și cheltuielilor curente ale centrului. 
Sursa de finanțare: Anexa 3/65 Ministerul Finanţelor 
Publice-acțiuni Generale, 8001 Acțiuni generale 
economice și comerciale și de muncă, 01 Acțiuni 
generale economice și comerciale, 12 Ajutoare de stat 

 

14. Anexa 3/25 Ministerul 
Educației Naționale 
Anexa nr. 3 / 25 / 29 
COD OBIECTIV 1015 
Complex Sportiv 
multifuncțional Stadionul 
Mic pentru Clubul Sportiv 
Școlar Sfântu Gheorghe 
 

Propunem majorarea sumei prevăzute pentru 
acest obiectiv cu 3.100 mii lei 
Complex Sportiv multifuncțional Stadionul 
Mic pentru Clubul Sportiv Școlar Sfântu 
Gheorghe 
Propuneri 2017…3.600 mii lei 
Autori: Benkő Erika, Márton Árpád, Kulcsár 
Terza József, Szabó Ödön, Biró Zsolt, Erdei 
D. István – deputaţi UDMR  
Fejér László Ödön, Cseke Attila, Turos 
Loránd, Novák Csaba-Zoltán – senatori 
UDMR 

Motivare: Stadionul se află în construcție de cinci ani, 
iar suma solicitată ar asigura finalizarea lucrărilor. 
Sursa de finanțare: Anexa 3/65 Ministerul Finanţelor 
Publice-Acţiuni Generale, 8001 Acțiuni generale 
economice și comerciale și de muncă, 01 Acțiuni 
generale economice și comerciale, 12 Ajutoare de stat 

 

15. Anexa nr.3/25/02 Ministerul 
Educației Naționale  
Capitolul 5001 Cheltuieli - 
Buget de Stat 
Grupa 71 TITLUL XIII 
Active nefinanciare 

Introducerea în Anexa nr.3/25/02 a 
obiectivului de investiții „Extindere și 
reabilitare termică, instalații și dotări, Școala 
„Lucian Blaga” Jibou, județul Sălaj”, în anul 
2017, precum și introducerea creditelor de 
angajament necesare contractării lucrării. 

Motivare: Se propune admiterea amendamentului 
întrucât instalațiile actuale sunt cele din anul 1978, 
anul dării în folosință a școlii, acestea aflându-se într-o 
stare avansată de degradare. 
Sursa de finanțare:  
Bugetul de stat – Realocare sume prin transferul de la 
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Articol 03  
Denumire indicator: 
Reparaţii capitale aferente 
activelor fixe 
 

Benediciar: Școala „Lucian Blaga” Jibou, 
județul Sălaj. 
Autor: 
Deputat Liviu-Ioan Balint, Grupul PMP 

alte unități ale administrației publice 

16. Anexa nr.3/25/02 Ministerul 
Educației Naționale  
Capitolul 5001 
CHELTUIELI - BUGET DE 
STAT 
Grupa 71 TITLUL XIII 
ACTIVE NEFINANCIARE 
Articol 03  
Denumire indicator: 
Reparaţii capitale aferente 
activelor fixe 
 

Introducerea în Anexa nr.3/25/02 a 
obiectivului de investiții „Reabilitare 
termică, instalații și dotări clădire socială, 
clădire cantină și sală de sport, aparținând 
Liceului Teoretic „Ion Agârbiceanu” Jibou, 
județul Sălaj”, în anul 2017, precum și 
introducerea creditelor de angajament 
necesare contractării lucrării.  
Beneficiar: Liceul Teoretic „Ion 
Agârbiceanu” Jibou, județul Sălaj. 
Autor: 
Deputat Liviu-Ioan Balint, Grupul PMP 

Motivare: Se propune admiterea amendamentului, 
întrucât instalațiile și dotările din incinta clădirii 
sociale, a cantinei si a sășii de sport sunt într-o 
avansată stare de degradare, fiind realizate în anul 
1967, anul dării în folosință a liceului. 
 
Sursa de finanțare:  
Bugetul de stat – Realocare sume prin transferul de la 
alte unități ale administrației publice 

 

17. Ministerul Educației 
Naționale 
Anexa nr. 3/25 
Capitolul 3. Prioritati 
strategice pe termen mediu 
ale ordonatorului. 
Subcapitolul A. Invatamant 
preuniversitar 
A4. Modernizarea 
infrastructurii 
învățământului 
preuniversitar; utilizarea 
noilor 
tehnologii 

Propun alocarea sumei de 540.000 lei pentru 
finanțarea obiectivului de investiții 
“Reabilitare și modernizare a Școlii Nr.1 din 
localitatea Ilba, comuna Cicîrlău, județul 
Maramureș”. 
 
Autor: Adrian Todoran – deputat PMP 

Motivare: Este nevoie modernizarea și dotarea școlii 
pentru a genera condiții optime pentru învățământul 
primar din comună.  
 
Sursa de finanţare: prin redistribuirea resurselor din 
cadrul Ministerului Educației 

 

18. Ministerul Educației 
Naționale 
Anexa nr. 3/25 

Propun alocarea sumei de 755.000 lei pentru 
finanțarea obiectivului de investiții 
“Reabilitare și extindere pentru Școala de 

Motivare: Posibilitatea desfășurării orelor de curs și 
practică în condiții normale și atragerea tinerilor înspre 
învățământul profesional.  
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Capitolul 3. Priorități 
strategice pe termen mediu 
ale ordonatorului. 
Subcapitolul A. Învățământ 
preuniversitar 
A4. Modernizarea 
infrastructurii 
învățământului 
preuniversitar; utilizarea 
noilor 
tehnologii 

Arte și Meserii din comuna Ocna Șugatag, 
județul Maramureș.” 
 
Autor: Adrian Todoran – deputat PMP 
 

 
Sursa de finanţare: prin redistribuirea resurselor din 
cadrul Ministerului Educației 

19. Ministerul Educației 
Naționale Anexa nr. 3/25 
Capitolul 3. Priorități 
strategice pe termen mediu 
ale ordonatorului. 
Subcapitolul A. Învățământ 
preuniversitar 
A4. Modernizarea 
infrastructurii 
învățământului 
preuniversitar; utilizarea 
noilor 
tehnologii 

Propun alocarea sumei de 800.000 lei pentru 
finanțarea obiectivului de investiții 
“Reparații la clădirea Școlii nr. 1, comuna 
Moisei, județul Maramureș.” 
 
 
Autor: Adrian Todoran – deputat PMP 

Motivare: Clădirea a fost construită în anul 1964, 
aflându-se acum într-o stare ce nu permite desfășurarea 
cursurilor în condiții normale. Există riscul de cădere a 
planșeului și prezintă un risc mare de incendii.  
 
Sursa de finanţare: prin redistribuirea resurselor din 
cadrul Ministerului Educației 

 

20. Ministerul Educației 
Naționale Anexa nr. 3/25 
Capitolul 3. Priorități 
strategice pe termen mediu 
ale ordonatorului. 
Subcapitolul A. Învățământ 
preuniversitar 
A4. Modernizarea 
infrastructurii 
învățământului 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Extindere, reabilitare si modernizare Școala 
Generala Poienile Zagrii, comuna Zagra, 
județul Bistrița Năsăud” cu suma de 275.757 
euro 
 
Autor: 
Deputat Ionut Simionca - Grupul PMP 

Motivare: Se propune admiterea amendamentului, 
întrucât populația comunei se afla în creștere, fiind 
nevoie de creșterea numărului de săli de clasa precum 
și modernizarea acestora. 
 
Sursa de finanțare: Prin redistribuire între unitățile 
administrației publice, din Fondul de Rezerva al 
Guvernului. 
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preuniversitar; utilizarea 
noilor 

21. Ministerul Educației 
Naționale Anexa nr. 3/25 
Capitolul 3. Priorități 
strategice pe termen mediu 
ale ordonatorului. 
Subcapitolul A. Învățământ 
preuniversitar 
A4. Modernizarea 
infrastructurii 
învățământului 
preuniversitar; utilizarea 
noilor 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Reabilitare Școala Generala Alunișul, 
comuna Zagra, județul Bistrița Năsăud” cu 
suma de 200.000 euro. 
 
Autor: 
Deputat Ionut Simionca - Grupul PMP 

Motivare: Se propune admiterea amendamentului, 
întrucât în prezent clădirea în care funcționează se află 
într-o stare avansată de uzură. 
 
Sursa de finanțare: Prin redistribuire între unitățile 
administrației publice, din Fondul de Rezerva al 
Guvernului. 

 

22. Ministerul Educației 
Naționale Anexa nr. 3/25 
Capitolul 3. Priorități 
strategice pe termen mediu 
ale ordonatorului. 
Subcapitolul A. Învățământ 
preuniversitar 
A4. Modernizarea 
infrastructurii 
învățământului 
preuniversitar; utilizarea 
noilor 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Reabilitare si modernizare Școala 
Dumbrăvița din localitatea Dumbrăvița, 
comuna Spermezeu, județul Bistrița 
Năsăud” cu suma de 630.308,92 lei. 
 
Autor: 
Deputat Ionut Simionca- Grupul PMP 

Motivare:  Se propune admiterea amendamentului, 
întrucât în prezent clădirea în care funcționează se află 
într-o stare avansată de uzură. 
 
Sursa de finanțare: Prin redistribuire între unitățile 
administrației publice, din Fondul de Rezerva al 
Guvernului. 

 

23. Ministerul Educației 
Naționale Anexa nr. 3/25 
Capitolul 3. Priorități 
strategice pe termen mediu 
ale ordonatorului. 
Subcapitolul A. Învățământ 
preuniversitar 
A4. Modernizarea 

Finanțarea obiectivului de investiții 
„Reabilitare si modernizare Școala Sita din 
localitatea Sita, comuna Spermezeu, județul 
Bistrița Năsăud” cu suma de 662.628,15 lei. 
 
Autor: Deputat Ionut Simionca, Grupul 
PMP 

Motivare:  Se propune admiterea amendamentului, 
întrucât în prezent clădirea în care funcționează se află 
într-o stare avansată de uzură. 
 
Sursa de finanțare: Prin redistribuire între unitățile 
administrației publice, din Fondul de Rezerva al 
Guvernului. 
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infrastructurii 
învățământului 
preuniversitar; utilizarea 
noilor 

24. Ministerul Educației 
Naționale 
Anexa nr. 3/25 
Capitolul 3. Priorități 
strategice pe termen mediu 
ale ordonatorului. 
Subcapitolul A. Învățământ 
preuniversitar 
A4. Modernizarea 
infrastructurii 
învățământului 
preuniversitar; utilizarea 
noilor 

Finanțarea obiectivului de investiții „Proiect 
Tehnic, execuție si dotare Sala Festivități în 
localitatea Cepari , comuna Dumitra, județul 
Bistrița Năsăud” cu suma de 900.000,00 lei. 
 
Autori: Deputat Ionut Simionca- Grupul 
PMP 

Motivare: În vederea desfășurării în condiții optime a 
diverselor manifestări culturale din localitatea Cepari. 
 
Sursa de finanțare: Prin redistribuire între unitățile 
administrației publice, din Fondul de Rezerva al 
Guvernului. 

 

25. Ministerul Educației 
Naționale Anexa nr. 3/25 
Capitolul 3. Priorități 
strategice pe termen mediu 
ale ordonatorului. 
Subcapitolul A. Învățământ 
preuniversitar 
A4. Modernizarea 
infrastructurii 
învățământului 
preuniversitar; utilizarea 
noilor 

Introducerea în Anexa 3/25 a obiectivului de 
investiţii ”Modernizarea Şcolii generale 
<Ion Borcea> din Agigea”, cu suma de 
1.500 mii lei. 
 

Autor: 
Deputat Robert-Nicolae Turcescu 

Grupul parlamentar PMP 
 
 
 
 

Motivare: Este necesară construirea unui etaj 
suplimentar pentru crearea de săli de clasa moderne, cu 
grupuri sanitare, elemente ajutătoare pentru copiii cu 
dizabilităţi şi laboratoare de specialitate, dotate cu 
materiale didactice specifice, de ultimă generaţie. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul de stat – Ministerul 
Educaţiei Naţionale – Resurse generale  

 

26. Ministerul Educației 
Naționale Anexa nr. 3/25 
Capitolul 3. Priorități 
strategice pe termen mediu 
ale ordonatorului. 

Introducerea în Anexa 3/25 a obiectivului de 
investiţii ”Achiziţionare calculatoare / 
laptop-uri si video-proiectoare pentru Şcoala 
Gimnazială Dunăreni, comuna Aliman”, cu 
suma de 30 mii lei. 

Motivare: Este necesară achiziţionarea de 
calculatoare/ laptop-uri şi video-proiectoare, deoarece 
toate manualele sunt însoţite de CD- uri, care nu pot fi 
însă folosite din cauza absenţei aparaturii. 
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Subcapitolul A. Învățământ 
preuniversitar 
A4. Modernizarea 
infrastructurii 
învățământului 
preuniversitar; utilizarea 
noilor 

 
Autor: 

Deputat Robert-Nicolae Turcescu 
Grupul parlamentar PMP 

Sursa de finanţare: Diminuarea fondului de rezervă 
al Guvernului 

27. Ministerul Educației 
Naționale Anexa nr. 3/25 
Capitolul 3. Priorități 
strategice pe termen mediu 
ale ordonatorului. 
Subcapitolul A. Învățământ 
preuniversitar 
A4. Modernizarea 
infrastructurii 
învățământului 
preuniversitar; utilizarea 
noilor 

Introducerea în Anexa 3/25 a obiectivului de 
investiţii ”Achiziţionare mobilier – bănci 
pentru Şcoala Gimnaziala Dunăreni”, cu 
suma de 30 mii lei. 
 

Autor: 
Deputat Robert-Nicolae Turcescu 

Grupul parlamentar PMP 

Motivare: Se propune admiterea amendamentului 
pentru achiziţionarea a 100 de bănci şcolare, destinate 
unui număr de 4 săli de clasă, care în prezent nu  sunt 
mobilate, motiv pentru care momentan cursurile se 
desfăşoară în două schimburi. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul de stat – Ministerul 
Educaţiei Naţionale – Resurse generale 

 

28. Ministerul Educației 
Naționale Anexa nr. 3/25 
Capitolul 3. Priorități 
strategice pe termen mediu 
ale ordonatorului. 
Subcapitolul A. Învățământ 
preuniversitar 
A4. Modernizarea 
infrastructurii 
învățământului 
preuniversitar; utilizarea 
noilor 

Introducerea în Anexa 3/25 a obiectivului de 
investiţii ”Modernizarea celor două grădiniţe 
din comuna Cobadin (Cobadin şi Viișoara)”, 
cu suma de 1.000 mii lei. 
 

Autor: 
Deputat Robert-Nicolae Turcescu 

Grupul parlamentar PMP 

Motivare: De mai bine de 40 ani, numărul sălilor de 
clasă în cele două unităţi a rămas acelaşi, în ciuda 
faptului că natalitatea în comună a crescut.  
 
Sursa de finanţare: Bugetul de stat – Ministerul 
Educaţiei Naţionale – Resurse generale 

 

29. Ministerul Educației 
Naționale Anexa nr. 3/25 
Capitolul 3. Priorități 

Introducerea în Anexa 3/25 a obiectivului de 
investiţii ”Amenajare/Construire hol acces 
din incinta şcolii către grupurile sanitare şi 

Motivare: Grupurile sanitare ale Şcolii Gimnaziale 
„Mihai Eminescu” din Costineşti se afla în exteriorul 
clădirii în care se află sălile de clasă. Astfel, pentru a 
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strategice pe termen mediu 
ale ordonatorului. 
Subcapitolul A. Învățământ 
preuniversitar 
A4. Modernizarea 
infrastructurii 
învățământului 
preuniversitar; utilizarea 
noilor 

construire grup sanitar pentru persoanele cu 
dizabilităţi la Şcoala Gimnazială „Mihai 
Eminescu” Costineşti, cu suma de 95 mii lei. 
 

Autor: 
Deputat Robert-Nicolae Turcescu 

Grupul parlamentar PMP 

ajunge la toaletă, elevii au de străbătut aproximativ 30 
metri prin frig în timpul iernii. De asemenea, şcoala nu 
are un grup sanitar  destinat persoanelor cu dizabilităţi, 
deşi în unitatea şcolară învaţă şi copii cu dificultăţi 
locomotorii. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul de stat – Realocare sume 
prin transferul de la alte unităţi ale administraţiei 
publice 

30. Ministerul Educației 
Naționale Anexa nr. 3/25 
Capitolul 3. Priorități 
strategice pe termen mediu 
ale ordonatorului. 
Subcapitolul A. Învățământ 
preuniversitar 
A4. Modernizarea 
infrastructurii 
învățământului 
preuniversitar; utilizarea 
noilor 

Introducerea în Anexa 3/25 a obiectivului de 
investiţii ”Renovare Şcoala cu cls. I-VIII 
Văleni, comuna Dobromir”, cu suma de 
1.350 mii lei. 
 

Autor: Deputat Robert-Nicolae Turcescu 
Grupul parlamentar PMP 

Motivare: Se propune admiterea amendamentului 
întrucât şcoala nu are suficiente clase şi se învaţă în 
trei schimburi. Este astfel urgentă extinderea clădirii.  
 
Sursa de finanţare: Diminuarea fondului de rezervă 
al Guvernului. 

 

31. Ministerul Educației 
Naționale Anexa nr. 3/25 
Capitolul 3. Priorități 
strategice pe termen mediu 
ale ordonatorului. 
Subcapitolul A. Învățământ 
preuniversitar 
A4. Modernizarea 
infrastructurii 
învățământului 
preuniversitar; utilizarea 
noilor 
 

Introducerea în Anexa 3/25 a obiectivului de 
investiţii ”Modernizarea celor două grădiniţe 
de stat din  oraşul Eforie”, cu suma de 1.193 
mii lei. 
 

Autor: 
Deputat Robert-Nicolae Turcescu 

Grupul parlamentar PMP 

Motivare: De mai bine de 40 ani, numărul sălilor de 
clasă în cele două unităţi a rămas acelaşi, în ciuda 
faptului că natalitatea în comună a crescut.  
 
Sursa de finanţare: Bugetul de stat – Ministerul 
Educaţiei Naţionale – Resurse generale 
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32. Ministerul Educației 
Naționale Anexa nr. 3/25 
Capitolul 3. Priorități 
strategice pe termen mediu 
ale ordonatorului. 
Subcapitolul A. Învățământ 
preuniversitar 
A4. Modernizarea 
infrastructurii 
învățământului 
preuniversitar; utilizarea 
noilor 

Introducerea în Anexa 3/25 a obiectivului de 
investiţii ”Modernizarea celor două şcoli şi a 
grădiniţe de stat din oraşul Hârşova”, cu 
suma de 1.000 mii lei. 
 

Autor: 
Deputat Robert-Nicolae Turcescu 

Grupul parlamentar PMP 

Motivare: Pentru eficientizarea actului instructiv-
educativ şi obţinerea unor autorizaţii de funcţionare a 
instituţiilor de învăţământ din oraş este necesară 
mansardarea Şcolii Gimnaziale nr. 1, extinderea LT 
”I.Cotovu”, construirea a doua săli de clasă şi 
modernizarea centralei termice de la Şcoala Port, 
precum şi construirea unei scări exterioare şi 
extinderea GOP ”Tic-Pitic”. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul de stat – Ministerul 
Educaţiei Naţionale – Resurse generale 

 

33. Ministerul Educației 
Naționale Anexa nr. 3/25 
Capitolul 3. Priorități 
strategice pe termen mediu 
ale ordonatorului. 
Subcapitolul A. Învățământ 
preuniversitar 
A4. Modernizarea 
infrastructurii 
învățământului 
preuniversitar; utilizarea 
noilor 

Introducerea în Anexa 3/25 a obiectivului de 
investiţii ”Dotare cu materiale didactice şi 
elemente de mobilier a Şcolii Gimnaziale 
nr.1 Saligny”, cu suma de 150 mii lei. 
 
Autor: 

Deputat Robert-Nicolae Turcescu 
Grupul parlamentar PMP 

Motivare: Se propune admiterea amendamentului 
deoarece materialele didactice existente în şcoala sunt 
învechite şi deteriorate. De asemenea, elemente ale 
băncilor sunt desprinse şi pot genera accidentări ale 
copiilor. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul de stat – Ministerul 
Educaţiei Naţionale – Resurse generale 

 

34. Ministerul Educației 
Naționale Anexa nr. 3/25 
Capitolul 3. Priorități 
strategice pe termen mediu 
ale ordonatorului. 
Subcapitolul A. Învățământ 
preuniversitar 
A4. Modernizarea 
infrastructurii 
învățământului 

Introducerea în Anexa 3/25 
a obiectivului de investiţii ”Amenajare 
Liceu Teoretic şi sala de sport în oraşul 
Negru Vodă”, cu suma de 913,5 mii lei. 
 
 

Autor: 
Deputat Robert-Nicolae Turcescu 

Grupul parlamentar PMP 

Motivare: Se propune admiterea amendamentului 
întrucât atât Liceul Teoretic Negru Vodă, cât şi sala de 
sport, sunt într-un grad avansat de degradare. Este 
nevoie de reparaţii interioare şi exterioare pentru ca 
elevii să-şi poată desfăşura activitatea în condiţii de 
curăţenie şi siguranţă. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul de stat – Ministerul 
Educaţiei Naţionale – Resurse generale 
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preuniversitar; utilizarea 
noilor 

35. Ministerul Educației 
Naționale Anexa nr. 3/25 
Capitolul 3. Priorități 
strategice pe termen mediu 
ale ordonatorului. 
Subcapitolul A. Învățământ 
preuniversitar 
A4. Modernizarea 
infrastructurii 
învățământului 
preuniversitar; utilizarea 
noilor 

Introducerea în Anexa 3/25 
a obiectivului de investiţii: „Achiziţionare 
microbuz pentru transport elevi”, cu suma 
de 120 mii lei. 
 
 

Autor: 
Deputat Robert-Nicolae Turcescu 

Grupul parlamentar PMP 

Motivare: Primăria Costineşti nu deţine un microbuz 
destinat transportului elevilor către unităţile de 
învăţământ din localitate şi pentru transportul copiilor 
la activităţi extraşcolare care au loc în afara comunei.  
 
Sursa de finanţare: 
Bugetul de stat – Ministerul Educaţiei Naţionale – 
Resurse generale 

 

35. Anexa nr. 3 / 25 / 01 
Ministerul Educaţiei 
Naţionale 
 

Introducerea în bugetul Ministerului 
Educaţiei a obiectivului de investiții 
„Construire sediu Tehnologia Prelucrării 
Produselor Agricole” implementat de 
Universitatea de Ştiinţe Agricole şi 
Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la 
Brad” din Iaşi cu suma de 11.700 mii lei  
 
Autori:  
 
Deputat Petru Movilă 
Grupul PMP 

Motivare: Alocarea de fonduri suplimentare este 
necesara pentru transformarea USAMV Iasi intr-un 
centru universitar puternic, la standarde europene care 
sa asigure crearea, dezvoltarea si functionarea unitara a 
laboratorului de specialitate din singura universitate de 
profil din judet, cu  scopul  de  a  creste gradul  de  
mentinere  in universitate a studentilor dar si de a 
creste calitate actului didactic  
Sursa de finanțare:  
Fondul de rezervă aflat la dispoziţia Secretariatului 
General al Guvernului 

 

36. Anexa nr. 3 / 25 / 01 
Ministerul Educaţiei 
Naţionale 
 
 
 
 
 

Se suplimentează bugetul Ministerului 
Educaţiei cu suma de 1.078 mii lei pentru 
obiectivul de investiţii „Construire şi dotare 
grădiniţă în comuna Grozeşti, judeţul Iaşi” 
Autori:  
 
Autor: Deputat Petru Movilă 
Grupul PMP 

Motivare: Suma propusă spre alocare este necesară 
pentru demararea lucrărilor la acest obiectiv de 
investiţii pentru îmbunătățirea infrastructurii şcolare în 
spaţiul rural, în vederea creşterii nivelului 
de educaţie 
Sursa de finanțare: Fondul de rezervă aflat la 
dispoziţia Secretariatului General al Guvernului 
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37. Ministerul Educației 
Naționale 
Anexa 3/25/29 
 

Introducerea in anexa a obiectivului de 
investiții „Reabilitare si modernizarea 
(inclusiv dotarea) Grădiniței din comuna 
Suseni, județul Mureș” cu suma de  241 mii 
lei  
 

Autor: 
Dr. Marius Pașcan – Deputat PMP 

Motivare: Se propune admiterea amendamentului, 
întrucât suma reprezintă valoarea cofinanțării de la 
bugetul local al comunei SUSENI  pentru anul 2017. 
Proiectului menționat este in valoare de 1.007.765 lei, 
este semnat contract de finanțare si este finanțat prin 
PNDR, iar suma solicitata nu poate fi asigurata din 
bugetul local al comunei Suseni, iar in cazul 
nefinanțării obiectivului, exista riscul de a se pierde 
finanțarea acestui proiect.  
Sursa de finanțare:  Suma se asigură prin diminuarea 
creditelor de angajament aferente anilor anteriori şi 
modificarea creditelor de angajament aferente anului 
curent, cu încadrarea în valoarea totală aprobată în 
baza prevederilor art. 43 alin. (2) din Legea nr. 
500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi 
completările ulterioare si suplimentarea la Capitolul 
5001 Grupa/Titlul 51 Articolul 01 Alineatul 01 – Titlul 
VI transferuri între unităţi ale administrației publice - 
Transferuri curente - Transferuri către instituții 
publice. 

 

38. Ministerul Educației 
Naționale 
Anexa 3/25/29 
 

Introducerea în anexa a obiectivului de 
investiții ”Reabilitare infrastructura școlara 
din comuna Daneș, județul Mureș” cu suma 
de 500 mii lei 
 

Autor: 
Dr. Marius Pașcan – Deputat PMP 

Motivare: Este necesară modernizarea unitarilor de 
învățământ din comuna pentru a da egalitate de șanse 
de studiu elevilor din comuna cu cei din mediul urban. 
Sursa de finanțare: Suma se asigura din diminuarea 
creditelor de angajament din anii anteriori, virări de 
credite bugetare, transferuri, cf. Legii 2015/2001 legea 
administrației publice locale   

 

39. Ministerul Educației 
Naționale 
Anexa 3/25/29 
 

Introducerea în anexa a obiectivului de 
investiții ”Construire Şcoală gimnazială cu 
10 săli de clasă în sat Cheţani, Comuna 
Cheţani, Judeţul Mureş, rest de executat” cu 
suma de 1.215 mii lei. 
 

Autor: 

Motivare: Este necesară construirea unei unități de 
învățământ în comuna pentru a da egalitate de șanse de 
studiu elevilor din comuna cu cei din mediul urban 
Sursa de finanțare: Suma se asigură prin diminuarea 
creditelor de angajament aferente anilor anteriori şi 
modificarea creditelor de angajament aferente anului 
curent, cu încadrarea în valoarea totală aprobată în 

 

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/37954#id_artA339
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/37954#id_artA339
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Dr. Marius Pașcan – Deputat PMP 
 

baza prevederilor art. 43 alin. (2) din Legea nr. 
500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi 
completările ulterioare. 

40. Anexa 3/25/capitol 
5010/grupa 20/titlu II/articol 
30/alineat 30 

Se propune alocarea sumei de 100 mii lei 
pentru Expertizarea tehnică a clădirilor 
monumente istorice în care își desfășoară 
activitatea unități de învățământ, în vederea 
realizării unor proiecte de reabilitare și 
modernizare. 
 
Autor: Deputat  USR Iulian Bulai  

Motivare: În județul Neamț, dintre cele peste 530 de 
monumente istorice, conform celei mai recente liste 
publicată de Ministerul Culturii, cel puțin 15 clădiri 
sunt unități de învățământ și au nevoie de reparații 
deoarece se află în diferite stadii de degradare. 
Exemplu: clădirea în care funcționează Seminarul 
Teologic „Sfântul Gheorghe” din Roman, monument 
istoric ce datează de la sfârșitul secolului XIX, prezintă 
niște fisuri, mai ales după ultimul cutremur, și necesită 
o expertizare. Este necesară realizarea unei situații 
clare a stadiului de degradare a acestor imobile, 
deoarece în noul program de finanțare europeană 2014 
– 2020 nu mai sunt eligibile pentru a primi fonduri 
nerambursabile proiectele ce prevăd modernizarea și 
reabilitarea clădirilor monumente istorice în care 
funcționează unități de învățământ. În actualul 
program, pe Axa prioritară 3 - Prioritatea de investiții 
3.1 - Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării 
inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse 
regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în 
clădirile publice și în sectorul locuințelor, clădirile de 
patrimoniu nu sunt eligibile deoarece dacă li s-ar 
aplica cerințele le-ar fi afectată valoarea arhitecturală. 
De asemenea, pe Axa prioritară 5 - Prioritatea de 
investiții 5.1 - Conservarea, protejarea, promovarea și 
dezvoltarea patrimoniului natural și cultural care are ca 
obiectiv specific impulsionarea dezvoltării locale prin 
conservarea, protejarea și valorificarea patrimoniului 
cultural și a identității culturale, nu sunt eligibile la 
finanțare aceste imobile deoarece se impune ca 
obiectivul modernizat să fie redat publicului vizitator, 

 

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/37954#id_artA339
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/37954#id_artA339
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cerință care nu este îndeplinită de clădirile în care își 
desfășoară activitatea unități de învățământ. 
Sursa de finanțare: Se diminuează bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației 
Publice și Fondurilor Europene, la capitolul 50.01, 
titlul 51, articolul 02, alineatul 38, ”Programul 
Național de Dezvoltare Locală” 

41. Anexa 3, 25/29, capitolul 
65.01, subcapitolul 07 - 
învățământ nedefinibil prin 
nivel, paragraf; paragraf 02 
– Biblioteci Centrale 
Universitare și pedagogice, 
grupa 71, titlul XIII – 
active/construcții. 
(65107101 active fixe) 
(6510710101 Construcții) 

Alocarea sumei de 5.000 mii lei pentru 
Biblioteca Centrală Universitară ”Lucian 
Blaga” din Cluj, pentru continuarea 
lucrărilor de construcții la obiectivul Corp 
nou de clădire cu depozit și acces liber la 
raft care are cod Obiectiv 1153   
  
Autor: Sen. Mihai Goțiu, USR, deputat 
Emanuel Ungureanu, deputat Adrian 
Dohotaru 

Motivare: Pentru anul 2017 este prevăzută suma de 
1.000 mii lei, condiționată de contribuția de 500.000 
lei din venituri proprii. Conform planului de lucrări, 
numai pentru etapa infrastructurii și structura de 
incintă (subterane) realizate printr-un procedeu tehnic 
special sunt necesare 9.800 mii lei. Lucrările 
planificate pentru anul 2017 sunt lucrări care necesită 
continuitate în execuție, inclusiv în raport cu lucrările 
deja executate/începute prin finanțarea pe anul 2016 
(de 2.200 mii lei). Întreruperea lucrărilor ar genera 
costuri suplimentare majore, generate de: costuri 
suplimentare de închiriere și transport pentru utilajele 
agabaritice necesare tehnologiei speciale utilizate în 
această etapă a lucrărilor (ar trebui închiriată și 
transportată la Cluj de două-trei ori), montarea și 
demontarea acestora; probleme de rezistență care pot 
să apară la clădirile de patrimoniu din jur, dacă o 
excavație care ajunge la o adâncime de peste 10 metri 
se face în etape, cu pauze prea lungi între etapele de 
lucru; zona (str. Clinicilor) este una extrem de 
circulată, o excavație de peste 10 metri adâncime 
neputând fi lăsată deschisă și neconsolidată în 
marginea unei străzi cu trei benzi de circulație (în zona 
excavației);           conservarea și paza obiectivului 
pentru perioada inactivă presupune cheltuieli 
suplimentare;          eventuale penalități de întârziere 
rezultate din contractul cu firma de construcții;          
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probleme și costuri suplimentare generate de epuizarea 
spațiului de depozitare și de lectură ale BCU ”Lucian 
Blaga”, ultima extindere (construirea unui corp nou - 
depozit) având loc în 1961-62. Biblioteca Centrală 
Universitară „Lucian Blaga” este instituție subordonată 
direct Ministerului Educației Naționale și nu poate să 
fie finanțată sau susținută în acest demers de 
Universitatea Babeș-Bolyai sau de alte instituții de 
învățământ superior din Cluj-Napoca. Pentru detalii și 
problemele legate de zona construcției (clădiri de 
patrimoniu, pânza freatică –coborârea nivelului apei 
subterane cu 12 metri, excavații, circulația intensă și 
tehnologia de lucru) se poate consulta Memoriul 
Justificativ și anexele prezentate Comisiei de Educație.  
Sursa de finanțare: Suma se asigură prin diminuarea 
corespunzătoare a alocărilor existente în Anexa 3, 
25/29, capitolul 65.01, subcapitolul 07 - învățământ 
nedefinibil prin nivel, paragraf; paragraf 02 – 
Biblioteci Centrale Universitare și pedagogice, grupa 
71, Titlul XIII – active/construcții (65107101 active 
fixe, 6510710101 Construcții). Astfel, suma deja 
prevăzută va rămâne nemodificată, dar va cuprinde şi 
bugetarea acţiunii descrise 

42. Anexa 3/25 Se alocă suma de 48.536 mii lei în bugetul 
Ministerului Educației Naționale pentru 
realizarea de investiții la unitățile de 
învățământ din administrarea Primăriei 
Arad.  
 
Autor: Deputat  USR Sergiu Vlad 
 

Motivare: Reabilitarea termică a unităților de 
învățământ este necesară pentru îmbunătățirea 
procesului educațional, precum și reducerea costurilor 
de funcționare a fiecărei unități. Necesarul de finanțare 
este în cuantum de 48.536 mii lei, pentru realizarea 
următoarelor obiective de investiții: Reabilitare 
termică Grădiniţa PP3 = 575 mii lei; Reabilitare 
termică Grădiniţa PP8 = 797 mii lei; Reabilitare 
termică Grădiniţa PP12 = 1.467 mii lei; Reabilitare 
clădire Grădiniţa PP2 Micălaca = 4.513 mii lei; 
Reabilitare termică clădire Şcoala Gimnazială "Iosif 
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Moldovan" = 5.689 mii lei; Reabilitare termică clădire 
Şcoala Gimnazială "Ilarion Felea" = 3.051 mii lei; 
Reabilitare termică clădire Şcoala Gimnazială "Adam 
Nicolae" = 2.520 mii lei; Reabilitare termică clădire 
Şcoala Gimnazială "Aron Cotruş" = 4.425 mii lei; 
Reabilitare termică clădire Colegiul Naţional 
Preparandia "Dimitrie Ţichindeal" (Str Lucian Blaga, 
nr 9) = 725 mii lei; Reabilitare termică clădire 
Colegiul Tehnic "Aurel Vlaicu" = 4.460 mii lei; 
Reabilitare termică clădire Liceul Tehnologic 
"Francisc Neuman" = 1.047 mii lei; Reabilitare 
termică clădire Şcoala Gimnazială "Iuliu Moldovan" = 
4.140 mii lei; Reabilitare termică clădire Colegiul 
Naţional Preparandia "Elena Ghiba Birta" = 15.127 
mii lei.  
Sursa de finanțare: Bugetul Ministerului Educației 
Naționale, Titlul VI Transferuri între unități ale 
administrației public, Transferuri de capital 

43. Anexa 3/25 Se alocă suma de 3.135 mii lei pentru 
realizarea de investiții la Liceul "Mihai 
Viteazul", clădire internat, aflată în 
administrarea Primăriei Ineu, județul Arad.  
 
Autor: Deputat  USR Sergiu Vlad 
 

Motivare: Reabilitarea unităților de învățământ e 
necesară pentru îmbunătățirea procesului educațional, 
precum și reducerea costurilor de funcționare a fiecărei 
unități. Necesarul de finanțare în cuantum de 3.135 mii 
lei, este necesar pentru realizarea investiției de 
„Reabilitare şi modernizare Liceul "Mihai Viteazul", 
clădire internat în oraşul Ineu, judeţul Arad. 
Sursa de finanțare:  Bugetul Ministerului Educației 
Naționale, Titlul VI Transferuri între unități ale 
administrației public, Transferuri de capital 

 

44. Anexa 3/25/capitol 
5010/grupa71/titlu XIII/ 
articol01/ alineat01 

Se propune alocarea sumei de 31.574 lei, 
pentru reparaţii WC la Școala Generală 
Tămășeni, Comuna Tămășeni, Jud. Neamț 
 
Autor: Deputat  USR Sergiu Vlad 
 

Motivare: În România anului 2017 sunt școli unde nu 
avem toalete.              Astfel că mulți copii sunt 
condamnați să-și facă nevoile biologice în condiții 
precare. Conform Ministerului Educației Naționale: 
peste 100.000 de elevi învață în 28.000 de clădiri care 
nu au autorizaţie de funcţionare, mare parte din ele 
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având probleme cu toaletele. Ministerul Educaţiei 
spune că 4% din numărul de copii vor învăţa zilnic în 
astfel de clădiri. 
Sursa de finanţare: Se diminuează bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației 
Publice și Fondurilor Europene, la capitolul 50.01, 
titlul 51, articolul 02, alineatul 38, ”Programul 
Național de Dezvoltare Locală”  

45. Anexa 3/25/capitol 
5010/grupa71/ titlu XIII/ 
articol01/ alineat01 

Se propune alocarea sumei de 432.400 lei, 
pentru lucrări de mentenanță în vederea 
reabilitării  clădirii Școlii de Muzică Sergiu 
Celibidache din Roman, Jud. Neamț. 
 
Autor: Deputat  USR Sergiu Vlad 
 

Motivare: „Cunoașterea tradiţiilor şi a faptelor de 
cultură aparţinând unui popor sau unei comunităţi 
permit o mai bună înţelegere a structurilor sociale şi a 
fiinţei umane şi completează sinteza asupra 
spiritualităţii spaţiului urban local” – site-ul școli. 
Această clădire este o emblemă pentru romașcani și 
avem responsabilitatea să valorificăm tezaurul culturii 
din Roman, Jud. Neamț. 
Sursa de finanţare: Se diminuează bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației 
Publice și Fondurilor Europene, la capitolul 50.01, 
titlul 51, articolul 02, alineatul 38, ”Programul 
Național de Dezvoltare Locală” 

 

46. Legea Bugetului de Stat pe 
anul 2017 
Ministerul Educației 
Naționale 
 Anexa nr. 3 / 25 / 13- Cap. 
65.10 – Învăţământ,  
Subcapitol 06 – Învăţământ 
superior, Paragraf 01- 
Învăţământ universitar 
 Anexa nr. 3 / 25 / 02- Cap. 
65.01 – Învăţământ,  Grupa 
51 – Transferuri între unităţi 
ale administraţiei publice, 

Se propune alocarea sumei de 15.215 mii lei 
pentru asigurarea finanţării de bază în 
vederea susţinerii învăţământului 
profesional şi tehnic de nivel 5 terţiar non-
universitar. 
 
Autori: Senator  USR Dinică Silvia-Monica, 
Senator  USR Dinu Nicoleta-Ramona 
 
  
  

Motivare: Propunerea vizează sprijinirea a aprox. 
10% dintre absolvenţii de liceu care nu au promovat 
examenul de bacalaureat (anul 2016) prin asigurarea 
finanţării de bază pentru a urma forme ale 
învăţământului profesional şi tehnic de nivel 5 terţiar 
non-universitar. Astfel, se contribuie la creşterea  
şanselor la educaţie şi integrare pe piaţa muncii pentru 
absolvenţii de liceu fără diplomă de bacalaureat prin 
organizarea de forme de învăţământ terţiar non-
universitar sprijinite de stat. De altfel, una dintre 
priorităţile strategice pe termen mediu ale Ministerului 
Educaţiei Naţionale este cea enunţată în Anexa nr. 
3/25, la punctul A3. Revalorizarea învăţământului 
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Articolul 01-Transferuri 
curente, Paragraf 02- 
Finanţarea de bază a 
învăţământului superior 
  
  

profesional şi tehnic, respectiv: Dezvoltarea 
învăţământului profesional şi tehnic de nivel 5 terţiar 
non-universitar, prin susţinerea acestuia de către stat, 
în domenii cu potenţial de creştere, relevante pentru 
dezvoltarea economică a României. Totodată, 
propunerea este realizată în sensul direcţiilor stabilite 
prin Strategia naţională pentru învăţământ terţiar 2015-
2020. Temei legal: Ordin nr 4342 din 25 iunie 2015 
pentru aprobarea Metodologiei cadru privind 
organizarea şi funcţionarea învăţământului terţiar non-
universitar, organizat la nivelul colegiilor din cadrul 
instituţiilor de învăţământ superior acreditat. 
Destinaţie: Se alocă suma de 15.215 mii lei către 
totalul alocat de 2.705.619 mii lei, din cadrul Anexei 
nr. 3 / 25 / 02- Cap. 65.01 – Învăţământ,  Grupa 51 – 
Transferuri între unităţi ale administraţiei publice, 
Articolul 01-Transferuri curente, Paragraf 02- 
Finanţarea de bază a învăţământului superior. Prin 
această modificare Finanţarea de bază a 
învăţământului superior ajunge la valoarea de 
2.720.834 mii lei, marcând o creştere uşoară faţă de 
valoarea execuţiei bugetare preliminate din 2016. 
Sursa de finanţare: Se preia suma de 15.215 mii lei 
din totalul alocat de 2.645.402 mii lei în cadrul Anexei 
nr. 3 / 25 / 13- Cap. 65.10 – Învăţământ,  Subcapitol 06 
– Învăţământ superior, Paragraf 01- Învăţământ 
universitar.  

47. Anexa 3/25 
Ministerul Educației 
Naționale 
Capitolul 6510 Învățământ, 
grupa 20, titlul II BUNURI 
ȘI SERVICII, art. 3 Hrană, 
alin. 7 Hrană pentru oameni 

Se propune alocarea sumei de 230 de mii de 
lei pentru Școala  gimnazială  din  Tiha 
Bârgăului, la jud. Bistrița-Năsăud propusă în 
programul pilot 2016 in în limita a şapte lei 
pe zi pentru fiecare din cei 415 elevi  
beneficiari. 
 

Motivare: Programul   are scopul să contribuie la 
prevenirea şi combaterea abandonului şcolar. Școala a 
fost inclusă în programul pilot din 2016, dar nu s-a 
reușit implementarea proiectului. Masa caldă sau 
pachetul alimentar va fi asigurat elevilor şi 
preşcolarilor care participă la activităţi didactice din   
cadrul unităţii şcolare  mediul rural, județ Bistrița-
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Autor: Deputat USR  Cristina-Ionela 
Iurișniți 

Nasaud. 
Sursă de finanțare: sume defalcate din TVA, cap I, 
secțiunea II, art. 5 alin.(3) lit. j). 

48. Anexa 3/25 
Ministerul Educației 
Naționale 
Capitolul 6510 Învățământ, 
grupa 20, titlul II BUNURI 
ȘI SERVICII, art. 3 Hrană, 
alin. 7 Hrană pentru oameni 

Se propune alocarea unei sume de 230 de 
mii de lei pentru Școala gimnazială din 
Miceștii de Câmpie, jud. Bistrița Năsăud cu 
precizarea că în lipsa condițiilor necesare 
distribuirii unei  mese calde, se va distribui 
un pachet de hrană în valoare de 7 lei. 
 Autor: Deputat USR  Cristina-Ionela 
Iurișniți 

Motivare: Programul   are scopul să contribuie la 
prevenirea şi combaterea abandonului şcolar. Masa 
caldă sau pachetul alimentar va fi asigurat elevilor şi 
preşcolarilor care participă la activităţi didactice din   2 
unităţi şcolare din mediul rural al județ Bistrița-
Năsăud. 
Sursă de finanțare: sume defalcate din TVA, cap I, 
secțiunea II, art.5  art. 5 alin.(3) lit. j). 

 

49. Legea Bugetului de Stat pe 
anul 2017 Anexa 2/11 
Capitolul 6510 Învățământ, 
grupa 20, titlul II Bunuri și 
servicii, art. 13 Pregătirea 
Profesională 

Se propune Alocarea a 5 000 de mii de lei 
pentru bugetul de pregătire profesională 
aferent proiectului de buget național pe 
2017. 
 
Autor: Deputat USR  Cristina-Ionela 
Iurișniți 

Motivare: Susținerea financiară  a proiectelor de 
pregătire profesională continuă pentru îmbunătățirea 
calității competențelor de predare și evaluare la nivelul 
cadrelor didactice. 
Sursa de finanţare: Realocare din capitolul 6510, 
titlul XIX Plăți efectuate în anii precedenți, 
subcapitolul 11 servicii auxiliare pentru educație, 
paragraful 30 Alte servicii auxiliare.  

 

50. Legea Bugetului de Stat pe 
anul 2017 Anexa 2/11 
Capitolul 6510 Învățământ, 
grupa 56, titlul VIII Proiecte 
cu finanțare din fonduri 
externe nerambursabile (fen) 
postaderare, art. 18 alin.1 și 
2, Mecanismul norvegian de 
finanțare și alte surse de 
finanțare nerambursabile. 

Se propune alocarea a 360 de mii de lei 
pentru valorificarea granturilor din 
programele de finanțare intracomunitară 
norvegiene în vederea susținerii dezvoltării 
învățământului dual profesional din județul 
Bistrița Năsăud, înființarea de clustere 
industriale în parteneriat cu marii angajatori 
din județ: Leoni SA, Goldplast SA 
  
Autor: Deputat USR  Cristina-Ionela 
Iurișniți 

Motivare: Exploatarea eficientă a surselor de finanțare 
nerambursabilă în domeniul învățământului. 
  
  
Sursa de finanţare: Realocare din capitolul 6510, 
titlul XIX Plăți efectuate în anii precedenți, 
subcapitolul 11 servicii auxiliare pentru educație, 
paragraful 30 Alte servicii auxiliare 
  

 

51. Legea Bugetului de Stat pe 
anul 2017 Anexa 3/25 
Ministerul Educației 
Naționale 

Se propune alocarea a 10.000 mii de lei 
pentru programele de pregătire profesională 
școală după școală, Județ Bistrița-Năsăud. 
  

Motivare: Susținerea unor programe cu caracter 
educațional și în afara orelor de program școlar pentru 
elevi fără posibilitatea de studiu acasă. 
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Capitolul 6510 Învățământ, 
grupa 10, titlul I Cheltuieli 
de personal, art. 1 Cheltuieli 
de personal, alin. 7 Ore 
Suplimentare. 

Autor: Deputat USR  Cristina-Ionela 
Iurișniți 

Sursa de finanţare: Sume defalcate din TVA, cap I, 
secțiunea II, art.5 alin. (3), lit. j),  Bugetul de stat 
 

52. Anexa 3/25 Alocarea sumelor de 1.477.767 mii lei 
pentru finanțarea de bază a instituțiilor de 
învățământ superior, respectiv a sumei de 
500.515 mii lei pentru fondul pentru cămine 
și cantine studențești. 
 
Autor: Senator  USR Mihai Goțiu  

Motivare: În cadrul campaniei Viitorul Implică 
Studenții, mai multe partide politice au semnat o serie 
de angajamente prin care își asumau anumite creșteri 
bugetare cu privire la învățământul superior. Astfel, 
PSD și-a asumat, în plus față de cele realizate, o 
creștere a finanțării de bază până la suma de 6522 
lei/student echivalent până în 2017/2018 (în contextul 
în care conform proiectului Legii bugetului pe 2017, 
aceasta ar fi de 2705 lei), o dublare a subvenției pentru 
cămine și cantine până la sfârșitul anului 2017 sau o 
creștere a fondului alocat pentru subvenționarea 
transportului studenților până la suma de 44.000.000 
lei. ALDE și-a asumat o creștere a finanțării de bază în 
anul 2017 la suma de 3700 lei/student echivalent, o 
creștere a subvenției pentru cămine și cantine aferentă 
anului 2017 cu 27% față de anul precedent sau 
creșterea fondului alocat pentru transportul studenților 
cu 13%. Propunerile campaniei V.I.S. cu privire la 
finanțarea învățământului superior au fost îmbrățișate 
în mod direct sau nu și de PNL, USR sau UDMR. Prin 
aplicarea acestor propuneri, finanțarea de bază a 
instituțiilor de învățământ superior ar ajunge la suma 
de 4.183.386.247,26 lei, cu 1.477.767.247,26 mai mult 
decât a fost alocat în acest proiect, respectiv fondul 
pentru cămine și cantine ar ajunge la suma de 
645.752.870,73 lei, cu 500.515.870,73 lei mai mult 
decât este prevăzut în Legea bugetului pe anul 2017. 
Sursa de finanțare: Se diminuează bugetul 
Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației 
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Publice și Fondurilor Europene, la capitolul 50.01, 
titlul 51, articolul 02, alineatul 38, ”Programul 
Național de Dezvoltare Locală” 

53. Anexa nr.3/25 - Ministerul 
Educației Naționale 
 

Se alocă suma de 1.200 mii lei pentru 
consolidarea Palatul Copiilor Iași, Corp B, 
din Str. Săulescu nr. 10, Iași.  
 
Inițiatori: 
Senator PSD Victorel Lupu 
Senator PSD Doru Adrian Panescu 
Senator PSD Vasilica Toma 
Deputat PSD Vasile Axinte 
Deputat PSD Nicolae Bănicioiu  
Deputat PSD Tudor Ciuhodaru  
Deputat PSD Vasile Cîtea  
Deputat PSD Camelia Gavrilă 
Deputat PSD Silviu Nicu Macovei  
 

Motivația: În locaţia din str. Săulescu nr. 10, se 
desfăşoară activităţi educative cu un număr de 24 de 
cercuri, în care sunt angrenaţi peste 2.300 copii pe 
diferite domenii (electrotehnică, automatizări, design, 
artă, sport, instrumente muzicale, etc.). clădirea este 
într-un grad  avansat de uzură, nu mai prezintă 
siguranţă la exploatare. Corpul B al Palatului Copiilor 
Iași este o clădire ce aparține patrimoniului național, 
având codul în Lista Monumentelor Istorice IS II-m-B-
64033. Palatului Copiilor Iași este una dintre cele mai 
mari instituţii de profil din ţară, având numeroase și 
semnificative premii naţionale şi internaţionale 
obţinute la diverse concursuri şi competiţii, iar 
numărul mare al populaţiei şcolare din municipiul Iaşi 
(peste 50.000 preşcolari şi elevi) impune existenţa 
unor spaţii adecvate pentru desfăşurarea activităţilor 
instructiv-educative extraşcolare. În contextul actual, 
atragerea copiilor către diverse activităţi instructiv-
educative în afara orelor de curs, care să se desfăşoare 
într-un cadru instituționalizat, constituie o prioritate 
pedagogică majoră, cu implicaţii pozitive asupra 
reducerii absenteismului şcolar sau atragerii elevilor 
spre comportamente, atitudini și activități antisociale. 
Alocare bugetară va fi destinată consolidării structurii 
prin confinarea zidăriei existente; restaurării prin 
eliberare și prin demolarea parțială a extinderii de pe 
fațada de sud-vest; restaurării fațadelor existente; 
amenajării exterioare; refacerii integrale a finisajelor 
interioare; înlocuirii tâmplăriei interioară-exterioară; 
înlocuirii instalațiilor electrice, termice și sanitare. 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă bugetară la 

 

http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=24&cam=2&leg=2016
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=72&cam=2&leg=2016
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=74&cam=2&leg=2016
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=119&cam=2&leg=2016
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=168&cam=2&leg=2016
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dispoziția Guvernului. 
54. Anexa nr.3/25 - Ministerul 

Educației Naționale 
 

Se alocă suma de 500 mii lei pentru 
reabilitarea căminului de elevi de la Liceul 
Pedagogic „Vasile Lupu” Iaşi. 
 
Inițiatori: 
Deputat PSD Camelia Gavrilă 
Senator PSD Victorel Lupu 
Senator PSD Doru Adrian Panescu 
Senator PSD Vasilica Toma 
Deputat PSD Vasile Axinte 
Deputat PSD Nicolae Bănicioiu  
Deputat PSD Tudor Ciuhodaru  
Deputat PSD Vasile Cîtea  
Deputat PSD Silviu Nicu Macovei  

Motivația: Clădirea internatului a fost construită în 
anul 1965 şi este formată din 2 tronsoane, cu un regim 
de înălțime de P+4E. Spaţiile de cazare sunt dispuse 
identic pe fiecare nivel (18 camere pe nivel), dar 
datorită gradului avansat de degradare nu sunt utilizate 
în totalitate (camerele de la etajul IV şi parţial 
camerele de la parter). Pentru demararea lucrărilor, în 
anul 2016, a fost elaborat un proiectul tehnic, conform 
căruia suma totală necesară este de 6.827.021 lei. În 
anul 2016, Consiliul Local Iaşi a alocat fonduri pentru 
înlocuirea tâmplăriei exterioare. În internatul școlii 
locuiesc 300 de elevi, dar cererea de locuri de cazare 
este mult mai mare deoarece majoritatea elevilor școlii 
provin din mediul rural.  
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului. 

 

55. Anexa nr.3/25 - Ministerul 
Educației Naționale 
 

Se alocă suma de 3.000 mii lei  pentru 
consolidarea imobilului principal al Liceului 
Pedagogic „Vasile Lupu” Iaşi. 
 
 
Inițiatori: 
Deputat PSD Camelia Gavrilă 
Senator PSD Victorel Lupu 
Senator PSD Doru Adrian Panescu 
Senator PSD Vasilica Toma 
Deputat PSD Vasile Axinte 
Deputat PSD Nicolae Bănicioiu  
Deputat PSD Tudor Ciuhodaru  
Deputat PSD Vasile Cîtea  
Deputat PSD Silviu Nicu Macovei  

Motivația: Clădirea principală a Liceului Pedagogic 
„Vasile Lupu” Iaşi este construită în anul 1891 şi este 
inclusă în lista monumentelor istorice din municipiul 
Iaşi (cod IS-II-m-B-04020 în Lista Monumentelor 
Istorice). La acest moment, din cauza degradării, 
clădirea este încadrată în Clasa I de risc seismic. 
Clădirea principală a Liceului Pedagogic „Vasile 
Lupu” Iaşi este alcătuită din două corpuri de clădire, ce 
alcătuiesc o construcţie unitară. În anul 2006 s-au 
efectuat lucrări de consolidare la aripa de est. Din lipsa 
fondurilor lucrările nu au fost finalizate, această parte a 
clădirii fiind dezafectată. De asemenea, tencuiala de la 
faţade este degradată pe porţiuni mari, necesitând 
refacerea integrală a finisajelor interioare şi exteriore şi 
înlocuirea tâmplăriei existente. Acoperişul clădirii, 
realizat din şarpantă din lemn cu învelitoare din ţiglă, 
se află într-o stare avansată de degradare. Sunt 

 

http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=119&cam=2&leg=2016
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=24&cam=2&leg=2016
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=72&cam=2&leg=2016
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=74&cam=2&leg=2016
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=168&cam=2&leg=2016
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=119&cam=2&leg=2016
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=24&cam=2&leg=2016
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=72&cam=2&leg=2016
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=74&cam=2&leg=2016
http://www.cdep.ro/pls/parlam/structura.mp?idm=168&cam=2&leg=2016
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necesare lucrări pentru: consolidarea clădirii prin 
separarea construcţiei în tronsoane; restaurarea 
faţadelor existente; amenajare exterioară; refacerea 
integrală a finisajelor interioare; înlocuirea tâmplăriei 
interioare şi exterioare; înlocuirea instalațiilor 
electrice, termice și sanitare. Suma solicitată este 
necesară pentru realizarea proiectului tehnic şi pentru 
demararea efectivă a lucrărilor de execuţie. 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă bugetară la 
dispoziția Guvernului. 
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                             ANEXA  2 
AMENDAMENTE ADMISE    

asupra proiectului Legii Bugetului de stat pe anul 2017 
Anexa nr. 3/21 - Ministerul Tineretului şi Sportului  

 

Nr. 
crt. 

Articolul din lege/anexa/capitol/ 
subcapitol/paragraf/ 
grupa/titlul/articol/ 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 
sursa de finanţare 

Motivaţia 
respingerii 
(numai pt. 
comisii) 

1. 

Anexa 3 / 21 / 02 Capitolul 5001 
Cheltuieli Buget de Stat Grupa 55 
Titlu VII Alte cheltuieli Articolul 01 
A Transferuri interne Alineatul 02 
Sprijin financiar pentru activitatea 
Comitetului 
Olimpic și Sportiv Român 

Se majorează cu 5000 mii lei. 
 
Autor: Deputat PNL Mara Mareș 
 
 

Motivare: Susținerea activității COSR 
în anii pre-olimpici este vitală pentru a 
asigura baza materială sportivilor care 
pot reprezenta România la viitoarele 
Jocuri Olimpice.  
Sursa de finanţare: Diminuare cu 
suma de 5000 mii lei a sumelor 
prevăzute la Anexa nr.3/65/ Ministerul 
Finanţelor Publice - Acţiuni Generale. 

 

2. 

Anexa nr. 3/21 
Ministerul Tineretului și Sportului 
Programe în domeniul sportului 
1. Întreținerea, funcționarea și 
dezvoltarea bazei materiale sportive 
 

Propunem alocarea sumei necesare 
finalizării proiectului  
Realizare pistă de sanie localitatea Sărmaș, 
jud. Harghita  
Propuneri 2017.... 13.800 mii lei 
 
 
Autori: 
Szabó Ödön, Korodi Attila, Bende Sándor, 
Kelemen Hunor, Benedek Zacharie, 
Sebestyén Csaba-István, Erdei D. István – 
deputaţi UDMR 
Novák Csaba-Zoltán, Verestoy Attila, 
Tánczos Barna, Turos Loránd – senatori 
UDMR 

Motivare: În România nu există o 
pârtie de bob și sanie, Federaţia 
Naționala de Sanie fiind obligată să 
asigure pregătirea specifică a 
sportivilor care reprezintă România în 
cadrul competițiilor internaționale pe 
pârtiile artificiale din afara țării 
(Germania, Austria, Norvegia etc.). 
Costul antrenamentelor din perioada 
pregătitoare sunt deosebit de mari, 
ținând cont de faptul că în afara 
cheltuielilor de transport, cazare, masa 
pentru sportivi, antrenori si alți 
tehnicieni, costul unei singure coborâri 
cu sania este de 24 euro. Pentru 
pregătirea sportivilor, România 
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cheltuiește anual sume care, investite, 
în doar câțiva ani ar acoperi costul 
realizării pârtiei. 
Construirea pârtiei reprezintă un 
obiectiv absolut necesar în vederea 
pregătirii sportivilor români pentru 
competiții naționale, internaționale, 
inclusiv de nivel olimpic. 
Sursa de finanţare: Nu este necesară 
indicarea unei surse de finanțare, 
amendamentul vizează includerea 
obiectivului de investiții în suma 
alocată prin buget. 

3.  

Anexa nr. 3/21 
Ministerul Tineretului și Sportului 
Programe în domeniul sportului 
5. Programul de Tabere pentru tineret 

Propunem includerea în program a 
obiectivului: 
”Reabilitarea taberei de tineret din Băile 
Chirui, județul Harghita” 
Propuneri 2017....18.089 mii lei 
Autori: Szabó Ödön, Korodi Attila, Bende 
Sándor, Kelemen Hunor, Benedek 
Zacharie, Sebestyén Csaba-István, Erdei 
D. István – deputaţi UDMR 
Novák Csaba-Zoltán, Verestoy Attila, 
Tánczos Barna, Turos Loránd – senatori 
UDMR 

Motivare: Proiectul are SF realizat, 
zona are un potențial major de 
relansare a turismului și de revenire la 
tradiția organizării de tabere pentru 
tineret.  
Sursa de finanţare: Nu este necesară 
indicarea unei surse de finanțare, 
amendamentul vizează includerea 
obiectivului de investiții în suma 
alocată prin buget. 
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  ANEXA 3 
AMENDAMENTE ADMISE 

asupra proiectului Legii Bugetului de stat pe anul 2017 
Anexa nr. 3/37 – Academia Română  

 

Nr. 
crt. 

Articolul din 
lege/anexa/capitol/ 
subcapitol/paragraf/ 
grupa/titlul/articol/ 
alineat 

Text amendament propus 
(autor, apartenenţă politică) 

Motivaţia amendamentului/ 
sursa de finanţare 

Motivaţia 
respingerii 
(numai pt. 
comisii) 

1.  Anexa nr. 3/37 - Academia 
Română /Cap. 53.01 
Cercetare Fundamentală și 
Cercetare Dezvoltare 
 

Se suplimentează bugetului Academiei Române 
pentru anul 2017 cu suma de 101.748 mii lei.   
 
 
Autori:   
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Motivare: Necesități determinate de 
insuficiența acordării resurselor bugetare 
pe anul 2017. Sumele sunt necesare pentru: 
- Titlul 10 – Cheltuieli de personal - 
15.112 mii lei în vederea aplicării începând 
cu 01.08.2016 a prevederilor  O.U.G. nr. 
43/2016, ordonanţă care modifică O.U.G. 
nr.57/2015 privind salarizarea personalului 
plătit din fonduri publice în anul 2016; 
- Titlul 20 – Cheltuieli cu bucuri şi servicii 
- 8.553 mii pentru cheltuieli necesare în 
vederea obţinerii autorizaţiei de securitate 
la incendiu conform art.30 din Legea nr. 
307/2006 şi O.G. nr. 17/2006 cu termen 
30.06.2017 pentru clădirile din domeniul 
public al statului aflate în administrarea 
Academiei Române, pentru servicii de 
securitate şi sănătate în muncă, de 
pregătire profesională, de medicina muncii, 
dar şi pentru reparaţii curente, reevaluări 
ale clădirilor din domeniul public al 
statului, lucrări privind întocmirea 
documentaţiilor cadastrale, intabularea şi 
asigurarea unor clădiri aparţinând 
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domeniului public al statului aflate în 
administrarea Academiei Române etc.; 
- Titlul 58 - Proiecte cu finanţare din 
fonduri externe nerambursabile aferente 
cadrului financiar 2014-2020 – 53.891 mii 
lei, având în vedere faptul că în a doua 
jumătate a anului 2016  au fost aprobate la 
finanţare 15 proiecte noi (7 proiecte 
finanţate prin programul Operaţional 
Capacitate Administrativă, 7 proiecte 
finanţate prin Programul operaţional 
Competitivitate, 1 proiect finanţat prin 
Programul COSME); 
- Titlul 59 - Alte Cheltuieli - 2.692 mii lei, 
pentru indemnizaţiile de merit, a sumelor 
acordate membrilor AR şi a Burselor; 
- Titlul 71 - Cheltuieli de capital - 21.500 
mii lei, pentru lucrări de reparaţii capitale 
la clădiri aparţinând domeniului public al 
statului aflate în administrarea Academiei 
Române, pentru efectuarea reparaţiei 
teraselor de la obiectivul în curs “Casa 
Academiei” (10.500 mii lei), cheltuieli de 
expertiză în vederea obţinerii autorizaţiei 
de securitate la incendiu şi întocmire 
scenariu de securitate la incendiu, conform 
art.30 din Legea nr. 307/2006 şi O.G. nr. 
17/20016 cu termen 30.06.2017 pentru 
clădirile din domeniul public al statului 
aflate în administrarea Academiei Române, 
precum şi pentru achiziţionarea de 
echipamente IT, de cercetare, licenţe, 
antivirus, softuri. 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
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bugetară la dispoziţia Guvernului 
 

2.  Anexa nr. 3/37 - Academia 
Română /Cap.66.01 
Sănătate 

Se suplimentează bugetului Academiei Române 
pentru anul 2017 cu suma de 26.653 mii lei.   
 
Autori:   
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Motivare: Necesități determinate de 
insuficiența acordării resurselor bugetare 
pe anul 2017. Sumele sunt necesare pentru: 
- Titlul 51 - Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice. Spitalul Universitar 
de Urgenţă Elias pentru: cheltuieli de 
personal cu medicii rezidenţi pe post şi 
acordarea burselor de rezidenţiat conform 
O.U.G.103/2013 actualizată, precum şi 
majorările salariale conform O.U.G. 
nr.20/2016, O.U.G. nr. 43/2016 şi Legii nr. 
250/2016 pentru personalul încadrat în 
cadrul departamentului U.P.U; 
achiziţionare de echipamente de diagnostic 
şi susţinere a funcţiilor vitale, instrumentar 
medical pentru blocurile operatorii, dotarea 
Laboratorului de Recuperare, aparatură 
pentru Laboratorul Clinic Medical, dotarea 
spaţiilor dedicate Anesteziei şi Terapiei 
Intensive; reabilitare spaţii bloc operator şi 
postoperator, înlocuire lifturi, achiziţionare 
sistem video şi detecţie fum. Centrul 
Medical de Diagnostic Tratament 
Ambulatoriu și Medicină Preventivă 
pentru: dotarea cu aparatură medicală 
(obiecte de inventar, materiale sanitare), în 
vederea acreditării ca ambulanțe tip A 
pentru transportul neasistat al pacienților 
dializați, a unui număr de 6 mașini; 
efectuarea controlului medical periodic 
prevăzut de medicina muncii pentru întreg 
personalul centrului; redotarea clor 6 
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laboratoare medicale din Secția de 
Medicină preventivă cu aparatură medicală 
de natura obiectelor de inventar (sticlărie 
de laborator); aparatură medicală pentru 
laboratoarele de medicină preventivă. 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 

3.  Anexa nr. 3/37 - Academia 
Română /Cap.67.01 
Cultură 

Se suplimentează bugetului Academiei Române 
pentru anul 2017 cu suma de 815 mii lei.   
 
 
Autori:   
Comisiile pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport 
din Camera Deputaţilor şi Senat 

Motivare: Necesități determinate de 
insuficiența acordării resurselor bugetare 
pe anul 2017. Sumele sunt necesare pentru: 
- Titlul 10 - Cheltuieli de personal - 411 
mii lei în vederea aplicării începând cu 
01.08.2016 a prevederilor O.U.G. 
nr.43/2016, ordonanță care modifică 
nr.57/2015 privind salarizarea personalului 
plătit din fonduri publice în anul 2016. 
- Titlul 20 -  Cheltuieli cu bunuri și servicii 
- 328 mii lei având în vedere programul 
editorial de realizat în anul 2017, numărul 
de reviste și lucrări științifice, participare 
la târguri de carte internaționale cu 
prezentare de materiale în condiții grafice 
deosebite, cheltuielile de diseminare pe 
care le presupune activitatea de difuzare; 
- Titlul 71- Cheltuieli de capital - 76 mii 
lei  pentru achiziționare de echipamente IT 
și softuri. 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului 

 

 
 
 
 
 


