
PARLAMENTUL ROMANIEI

CAMERA DEPUTAJILOR

LEGE

pentru modiilcarea §i completarea art. 58 din Legea educafiei 
nafionale nr. 1/2011

Camera Deputafilor adopta prezentul proiect de lege.

Articolul 58 din Legea educa^iei nationale 

nr. 1/2011, publicata Tn Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 18 din 

10 ianuarie 2011, cu modificmle §i completarile ulterioare, se modifica §i se 

completeaza dupa cum urmeaza:

Articol unic

1. Alineatul (4) se modifica §i va avea urmatorul cuprins:
(4) Finan^area programului „§coala dupa §coala” se realizeaza din

urmatoarele surse:
a) fonduri exteme nerambursabile, cu respectarea criteriilor de 

eligibilitate specifice programului operational in cauza, in completare din 
bugetul de stat;

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

pentru aceasta destinatie prin tichete pentru educatie pe suport electronic a 

caror valoare nominala lunara se raporteaza la indicatorul social de referinta 

§i este de 0,8 ISR, exprimat in lei, pentru fiecare copil inscris in program;
c) fonduri locale, conform art. 105 din prezenta lege, in limita 

sumelor alocate cu aceasta destinatie, in baza hotararii consiliului local;
d) sponsorizari ale persoanelor fizice sau juridice, inclusiv 

parintii/reprezentantii legali/desemnati ai copiilor - catre unitatile de invatamant, 
cu respectarea prevederilor art. 4, alin. (1) lit. a) din Legea nr. 32/1994 

privind sponsorizarile, in baza contractului de sponsorizare.
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2. Dupa alineatui (11) se introduc 7 noi alineate, alineatele (12) - (19) 
cu urmatorul cuprins:

(12) . In conformitate cu prevederile art. 105 alin. (2) lit. 1), 
autoritajile publice locale pot finanja programul „§coala dupa §coala” pentru 

unul sau mai multe dintre urmatoarele tipuri de cheltuieli;
a) asigurarea meselor zilnice ale participanjilor;
b) materialele necesare desfa^urarii activita^ii, precum: rechizite, 

aparatura electronica de tip computere, laptopuri, tablete, tablete grafice, 
videoproiectoare, materiale pentru activita(i specifice;

c) plata par(iala sau integrals a cadrelor didactice care asigura 

serviciile educajionale in cadrul programului „§coala dupa ^coala”, in limita 

unui indice de referin^a national. Nivelul minim §i maxim al indicelui de 

referin(a national se aproba anual, prin ordin al ministrului educatiei, in 

concordan^a cu reglementarile legale privind salarizarea personalului din 

sistemul de educa^ie;
d) alte cheltuieli necesare desfa§urarii programului.
(13) . Costul standard per beneficiar pentru asigurarea meselor 

zilnice din fonduri locale este cuprins intre 0,3 §i 0,8 ISR/beneficiar/luna §i se 

acorda prin hotarare a consiliului local.
(14) . Costul cu materialele necesare desfa§ur^ii activitalii este 

cuprins intre 50 lei - 10.000 lei/beneficiar/an §colar §i se aproba prin hotarare 

a consiliului local.
(15) . Persoanele fizice sau juridice pot finan^a unita(ile de 

inva(amant care desfasoara programul „§coala dupa §coala” prin contract de 

sponsorizare valabil pe perioada derularii programului.
(16) . Sponsorizarea de la persoanele fizice sau juridice se poate face 

pentru a acoperi cheltuielile prevazute la alin. (12).
A

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

sponsorizare trebuie sa cuprinda suma alocata ^i scopul acesteia. Contractul 

de sponsorizare poate sa cuprinda orice suma.
(18) . Unita|ile de inva(amant pot cumula fonduri din sursele 

prevazute la alin. 4 lit. a) - d) din prezentul articol, cu cond4ia ca acestea sa 

nu depa^easca un total de 0,8 ISR/beneficiar/luna pentru costurile legate de 

mesele elevilor sau 10.000 de lei/beneficiar/an §colar pentru materialele 

necesare desfa§urarii activitafii.
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Acest protect de lege se considerd adoptat de Camera Deputafilor 

in forma inifald, in condifiile art. 75 alin. (2) teza a Ill-a din Constitufia 

Romdniei, republicatd.

p. PRE§EDINTELE CAMEREI DEPUTATILOR
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