
 MUNICIPIUL    BUZĂU                                                         ANEXA  NR.  3 

                                                                                   la Hotărârea nr.    din 18 mai  2018 

                                                                           a Consiliului Local al Municipiului Buzău 

 

 

 

 

 

Procedura privind finanţarea de bază de la bugetul de stat,  

din sume defalcate din T.V.A. prin bugetele locale, pe baza şi în limitele  

costului standard per elev/preşcolar, pentru preşcolarii  

din învăţământul general obligatoriu particular care frecventează cursurile  

 la Gradiniţa “Adeona Kindergarten” Buzău 

 

 

 

 

I. Scopul procedurii operaţionale:  

 Prezenta procedură are drept scop punerea în aplicare a prevederilor Legii bugetului de 

stat nr.2/2018 precum şi ale  Hotărârii Guvernului nr. 136/02.03.2016 privind aprobarea 

Normelor metodologice pentru determinarea costului standard per elev/preşcolar si stabilirea 

finanţării de bază de la bugetul de stat, din sume defalcate din T.V.A. prin bugetele locale, per 

baza costului standard per elev/preşcolar pentru toţi preşcolarii si elevii din învăţământul 

general obligatoriu particular si confesional acreditat, precum si pentru cei din învăţământul 

profesional si liceal acreditat, particular şi confesional.  

  

II. Domeniul de aplicare a procedurii operaţionale:  

  Gradiniţa “Adeona Kindergarten” Buzău este unitate de învăţământ  preuniversitar 

 particular, acreditată potrivit Ordinului Ministerului Educaţiei Naţionale  şi Cercetării 

 Ştiinţifice nr. 3.788/17.05.2016, publicat în Monitorul Oficial nr. 403 din 27 mai 2016, partea I. 

  Grădiniţa “Adeona Kindergarten” are sediul în municipiul Buzău, bulevardul Nicolae 

 Bălcescu nr. 30, judeţul Buzău, are  nivel de pregătire - învăţământ “preşcolar”, limba de   

 predare  “română”,  program  “prelungit” .  

 Potrivit  Legii educaţiei naţionale  nr. 1/2011, statul sprijină şi coordonează învăţământul 

particular şi confesional, în condiţiile legii, respectând în întregime drepturile acestuia. 

Statul asigură finanţarea de bază pentru toţi preşcolarii şi pentru toţi elevii din învăţământul 

general obligatoriu de stat,  particular şi confesional acreditat.  Finanţarea se face în baza şi în 

limitele costului standard per elev sau per preşcolar, după metodologia elaborată de Ministerul 

Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului. 

 Gradiniţa “Adeona Kindergarten” Buzău, a fost cuprinsă în hotararile consiliului local 

privind pentru aprobarea organizării reţelei unităţilor de învăţământ  preuniversitar. 
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  Este persoană juridică de drept privat şi de interes public, parte a sistemului naţional de  

 învăţământ, şi beneficiază de toate drepturile şi obligaţiile prevăzute de lege. 

 Grădiniţa “Adeona Kindergarten” dispune de patrimoniu propriu, care nu poate fi  înstrăinat sau 

 diminuat şi va fi utilizat numai în interesul învăţământului. 

 În cazul desfiinţării, dizolvării sau lichidării, patrimoniul unităţii de învăţământ,  revine 

 fondatorilor. 

 Procedura se aplică de către Direcţia Economică prin intermediul Serviciului Buget, 

Evidenţă venituri şi cheltuieli ,  Serviciului  Financiar-contabil, cât şi în raporturile dintre aceasta 

şi ordonatorul terţiar  de credite şi  priveşte modul în care compartimentul întocmeşte situaţiile 

privind distribuirea fondurilor publice aferente finanţării de bază de la bugetul de stat, din sume 

defalcate din taxa pe valoarea adăugată  prin bugetele locale, pe baza şi în limitele costului 

standard per elev/preşcolar, pentru toţi preşcolarii şi pentru toţi elevii din învăţământul general 

obligatoriu particular şi  confesional acreditat. 

 

III. Legislatie:  

 1 Hotărârea Guvernului nr. 136/2016 privind aprobarea Normelor metodologice pentru 

determinarea costului standard per elev /preşcolar şi stabilirea finanţării de bază de la bugetul 

de stat , din sume defalcate din T.V.A. prin bugetele locale pe baza şi în limitele costului 

standard per elev/preşcolar, pentru toţi  preşcolarii şi pentru toți elevii din învaţământul general 

obligatoriu particular si confesional acreditat;  

 2. Legea nr. 2 a bugetului de stat pe anul 2018;  

 3. Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale;  

 4. Legea nr. 1 / 2011 a  educaţiei naţionale;  

          5. Ordinul Ministrului Educatiei Nationale si Cercetarii Stiintifice nr. 3.788/2016. 

 

IV. Modul de identificare a beneficiarilor  

 

 Conform prevederilor legale, municipiul Buzău a solicitat Gradiniţei  “Adeona 

Kindergarten” Buzău date cu privire la:  

- acreditarea acestor unitati;  

- numarul de prescolari; 

- numele si prenumele reprezentantului legal al institutiei; 

-  copie dupa decizia de numire, cu mentiunea conform cu originalul; 

-  numele, telefonul,adresa de mail a persoanei,din cadrul colectivului economic al unitatii 

respective, care se va ocupa de: evidenta sumelor primite prin Serviciul Buget, evidenta 

venituri si cheltuieli,  

-  solicitarea lunara a creditelot bugetare, raportare prin nota de fundamentare a sumelor 

utilizate in luna anterioara.  
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   V.   Descrierea procedurii:  

 

Preambul  

Conform Hotărârii Guvernului nr. 136/02.03.2016  “Statul asigură finanţarea de bază, de 

la bugetul de stat, din sume defalcate din TVA , prin bugetele locale, pe baza şi în limitele 

costului standard per elev/preşcolar, pentru toţi preşcolarii si pentru toţi elevii din învăţământul 

general obligatoriu particular si confesional acreditat, precum şi pentru cei din învăţământul 

profesional şi liceal acreditat, particular şi confesional”.  

În clasificația economică a cheltuielilor , la Titlul VII”Alte transferuri”, cod 55, la articolul 

“Transferuri interne”, cod 55.01, se introduce alineatul “ Finanțarea învățământului particular 

sau confesional acreditat “ , cod 55.01.63.     Aceşti indicatori se vor reflecta în bugetul local in 

cadrul secţiunii de funcţionare iar sumele destinate finanțării acestor cheltuieli vor fii evidenţiate 

la paragraful corespunzător din cadrul capitolului “ Învăţământ”, cod 65.02.03.01- 

“învăţământului preşcolar”. 

Finanţarea cheltuielilor cu salarile, sporurile, indemnizaţile si alte drepturi salariale in 

bani, stabilite prin lege, precum si a contribuţiilor aferente acestora pentru unitatile de  

învăţământ  se face pe baza costului per elev/prescolar. Nu sunt incluse în această categorie 

de cheltuieli, cheltuielile pentru alocaţii, pentru transportul la şi de la locul de muncă si nici 

cheltuielile salariale in natură, acestea nefăcând parte din finanţarea de bază.  

În cadrul finanţării de bază sunt cuprinse şi cheltuieli cu bunuri si servicii pentru intreţinerea 

curentă a unitaţilor de învăţământ  particular sau confesional  acreditat, aşa cum este precizat 

în anexa nr. 5 la Hotărârea Guvernului nr. 136/2016 privind aprobarea Normelor metodologice 

pentru determinarea costului standard per elev /preşcolar şi stabilirea finanţării de bază de la 

bugetul de stat , din sume defalcate din T.V.A. prin bugetele locale pe baza şi în limitele costului 

standard per elev/preşcolar, pentru toţi  preşcolarii şi pentru toți elevii din învaţământul general 

obligatoriu particular si confesional acreditat;  

Creditele bugetare alocate nu pot avea şi nu pot fi  folosite pentru alte destinaţii decât 

cele prevăzute în Hotărârea  Guvernului nr. 136/2016.  

 Totodata, în baza Hotărârii Guvernului  nr. 136/2016,  sumele defalcate din taxa pe 

valoarea adăugată  rămase neutilizate la finele anului bugetar vor fi restituite bugetului local in 

termenele prevăzute de normele metodologice de închidere a exerciţiului bugetar, aprobate  

anual prin ordin al ministrului finanţelor publice, pentru a fi regularizate cu bugetul de stat.  În 

acest sens unităţile de învăţământ particular vor prezenta o situaţie  justificativă  conform anexei 

nr.5 din  Hotărârea  Guvernului nr. 136/2016.  

 

Mod de lucru:  

Se va întocmi, bugetul unităţii,  ţinându-se cont de bugetul anual si trimestrial alocat prin 

adresa comunicată de Administraţia Judeţeană a Finanțelor Publice Buzău.  

În baza calculului de finanțare se vor întocmi dispoziții bugetare care se vor transmite 

către Trezoreria municipiului Buzău , de către Serviciul Buget, evidenţă venituri şi cheltuieli,  

urmând ca Serviciul Financiar-contabil  să vireze lunar,  cu ordin de plată   sumele alocate. 

 Gradiniţa “Adeona Kindergarten”  va raporta lunar, până la data de 06 afiecărei luni,  catre  
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Serviciul Buget, evidenţă venituri şi cheltuieli, datele solicitate conform   anexei nr. 3.1 la 

prezenta procedura,  in conformitate cu H.G.136/02.03.2016 privind aprobarea normelor 

metodologice pentru determinarea costului standard per elev /preşcolar şi stabilirea finanţării de 

bază de la bugetul de stat , din sume defalcate din T.V.A. prin bugetele locale pe baza şi în 

limitele costului standard per elev/preşcolar, pentru toţi  preşcolarii şi pentru toți elevii din 

învaţământul general obligatoriu particular si confesional acreditat;  

 

 Repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată, aprobate prin legea 

anuală a bugetului de stat pentru finanţarea cheltuielilor învaţământului particular sau 

confesional acreditat,  se face prin decizie a directorului Directiei Generale Regionale a 

Finantelor Publice a Municipiului Buzau, cu asistenta tehnica de specialitate a Inspectoratului 

Şcolar Buzău.  

In acest sens s-au  emis adresele nr. 46.561/20.04.2018  şi 46.562/20.04.2018,  prin care se 

comunică  repartitia pe trimestre a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată în sumă de 

de 253  mii lei, repartizată  pentru Gradiniţa “Adeona Kindergarten”, pentru  finantarea de bază 

a învaţământului particular, dupa cum urmeaza: 

- trimestrul II  - 40 mii lei ; 

- trimestrul III  - 63mii lei;  

-  trimestrul -  150 IV mii lei;  

In conformitate cu articolul 4, alineatul 1 din Hotărârea  Guvernului 136/2016 unităţile de 

învăţământ cu personalitate juridică transmit, până la data de 20 noiembrie a fiecarui an 

calendaristic, către unităţile  administrativ teritoriale in raza cărora îşi au sediul şi Inspectoratului 

Şcolar,  numarul de elevi/preşcolari pe nivel de învăţământ,  filiera, profil, specializare/domeniu, 

pentru intreaga  unitate de învăţământ cu personalitate juridică, pe structura prevazută  în 

anexele nr.1 si 3 din Hotărârea de Guvern mai sus menţionată.  

Directorul  unității  de învățământ cu personalitate juridică răspunde conform legii, de 

corectitudinea datelor transmise.  

 

 

 

 

          PREŞEDINTELE  ŞEDINŢEI                             SECRETARUL MUNICIPIULUI BUZĂU 

       consilier George – Aurelian Vlad                                                Eduard Pistol 
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