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INFORMARE 
ACTE NORMATIVE ADOPTATE CU INCIDENȚĂ ÎN MATERIA 

DREPTURILOR CETĂȚENILOR 

20 ianuarie 2023 

 

√ Ordonanța Guvernului nr. 5/2023 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
41/2010 privind unele măsuri pentru întărirea disciplinei în construcţii, publicată în Monitorul Oficial 
55/19.01.2023 

→ Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 41/2010 se modifică după cum urmează: 

1. Articolul 2 va avea următorul cuprins: 
"Art. 2 
(1) După constatarea de către reprezentanţii Inspectoratului de Stat în Construcţii a faptului că respectivele 
construcţii au fost executate fără autorizaţie de construire sau cu nerespectarea prevederilor acesteia, aceştia 
înştiinţează compartimentele de specialitate cu atribuţii de control ale autorităţilor administraţiei publice 
locale ale judeţelor, municipiilor, sectoarelor municipiului Bucureşti, oraşelor şi comunelor, pentru faptele 
săvârşite în unitatea lor administrativ-teritorială sau, după caz, în teritoriul administrativ al sectoarelor 
municipiului Bucureşti, prevăzute la art. 27 alin. (3) din Legea nr. 50/1991, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare, care somează proprietarii construcţiilor să le desfiinţeze în termen de 48 de ore de la 
primirea somaţiei. În cazul în care somaţia se afişează la loc vizibil pe imobil, termenul de 48 de ore începe să 
curgă de la ora afişării consemnată în procesul-verbal prevăzut la alin. (2) şi se calculează conform art. 2.555 
din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 
(2) Somaţia se înmânează proprietarului construcţiei sau altei persoane aflate la locul situării construcţiei, care 
este obligată să o transmită de îndată proprietarului construcţiei. În situaţia în care proprietarul sau persoana 
aflată la locul situării construcţiei refuză să primească somaţia, precum şi în situaţia în care nu este găsită nicio 
persoană la locul situării construcţiei, somaţia se afişează la loc vizibil pe imobil şi se întocmeşte un proces-
verbal în care se vor consemna adresa situării construcţiei şi data şi ora afişării somaţiei. 
(3) Persoana care primeşte somaţia, conform alin. (2), va semna dovada de înmânare pusă la dispoziţie de 
persoana însărcinată cu înmânarea somaţiei. Dovada de înmânare va cuprinde: 
a) anul, luna, ziua şi ora când somaţia a fost primită; 
b) numele, prenumele şi funcţia persoanei care a înmânat somaţia; 
c) numele şi prenumele proprietarului sau denumirea acestuia, după caz, şi adresa situării construcţiei; 
d) numele, prenumele şi calitatea celui căruia i s-a făcut înmânarea somaţiei, în cazul în care somaţia a fost 
înmânată altei persoane decât proprietarul; 
e) denumirea compartimentului de specialitate cu atribuţii de control din cadrul autorităţii administraţiei 
publice locale care a emis somaţia; 
f) semnătura persoanei care a primit somaţia, precum şi semnătura persoanei însărcinate cu înmânarea 
acesteia. 
(4) Dacă persoana prevăzută la alin. (2) primeşte somaţia, dar refuză să semneze dovada de înmânare ori, din 
motive întemeiate, nu o poate semna, persoana însărcinată cu înmânarea acesteia va întocmi un proces-
verbal în care va arăta aceste împrejurări. 
(5) Comunicarea somaţiei se poate face de compartimentele de specialitate prevăzute la alin. (1) şi prin 
telefax, poştă electronică sau aplicaţii de mesagerie ce asigură transmiterea textului actului şi confirmarea 
primirii acestuia, dacă compartimentele de specialitate au datele corespunzătoare pentru utilizarea acestor 
mijloace de comunicare. În vederea confirmării, acestea comunică odată cu somaţia şi dovada de înmânare 
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care va fi completată de către persoana care primeşte somaţia cu data primirii, numele în clar şi semnătura şi 
va fi expediată compartimentelor de specialitate prin telefax, poştă electronică sau prin aplicaţii de 
mesagerie." 

2. Articolul 3 va avea următorul cuprins: 
"Art. 3 
În cazul în care proprietarul nu dă curs somaţiei în termenul prevăzut la art. 2 alin. (1), desfiinţarea se face în 
termen de 30 de zile de la expirarea acestui termen de către autorităţile administraţiei publice locale, inclusiv 
ale sectoarelor municipiului Bucureşti, în a căror rază administrativ-teritorială este situată construcţia, cu 
recuperarea ulterioară a cheltuielilor generate de această operaţiune de la proprietarul construcţiei, în 
condiţiile Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură civilă, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare." 

3. Articolul 4 va avea următorul cuprins: 
"Art. 4 
(1) În unităţile administrativ-teritoriale/subdiviziunile administrativ-teritoriale în care sunt înfiinţate structuri 
de poliţie locală, acestea sprijină acţiunile prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă, potrivit 
competenţelor. 
(2) În unităţile administrativ-teritoriale/subdiviziunile administrativ-teritoriale în care nu sunt înfiinţate 
structuri de poliţie locală, la solicitarea autorităţilor administraţiei publice locale ale acestora, structurile cu 
atribuţii privind asigurarea ordinii şi liniştii publice din subordinea Ministerului Afacerilor Interne sprijină 
acţiunile prevăzute în prezenta ordonanţă de urgenţă, potrivit competenţelor." 

 

 

√  Ordonanta Guvernului nr. 6/2003 pentru modificarea Legii nr. 212/2022 privind unele măsuri 
pentru reducerea riscului seismic al clădirilor, publicată în Monitorul Oficial 55/19.01.2023 

→ Legea nr. 212/2022 se modifică după cum urmează: 

1.La articolul 17 alineatul (1), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins: 
"b) cheltuieli pentru elaborarea expertizelor tehnice în vederea încadrării clădirilor într-o clasă de risc seismic 
şi a fundamentării măsurilor de intervenţie, pentru elaborarea auditului energetic şi pentru elaborarea 
certificatului de performanţă energetică după intervenţie, pentru elaborarea proiectului tehnic şi a detaliilor 
de execuţie, verificarea tehnică a proiectului tehnic şi a detaliilor de execuţie şi asistenţa tehnică din partea 
proiectantului;" 

2.La articolul 19, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: 
"Art. 19 
(1) În vederea includerii în program, beneficiarii transmit Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi 
Administraţiei pentru fiecare obiectiv de investiţii solicitarea de includere în program şi necesarul de sume de 
la bugetul de stat." 

3.La articolul 19, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins: 
"(2) Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei verifică administrativ şi centralizează solicitările 
transmise, în ordinea cronologică de înregistrare, în termen de 30 de zile de la înregistrare, iar pentru 
solicitările conforme întocmeşte listelesinteză cu obiective propuse spre finanţare pe fiecare subprogram, liste 
ce se aprobă prin ordin al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei. Solicitările neconforme 
rămân în baza de date a Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, obiectivele urmând a fi 
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introduse în listele-sinteză pe măsura îndeplinirii de către beneficiari a tuturor cerinţelor legale pentru 
introducerea acestora în program." 

4.Articolul 27 se modifică şi va avea următorul cuprins: 
"Art. 27 
(1) În perioada de valabilitate a contractelor de finanţare multianuală, în situaţia în care beneficiarii, autorităţi 
publice locale, decontează sumele aferente contribuţiei de la bugetul de stat din surse proprii sau alte surse 
legal constituite au dreptul să solicite recuperarea acestora la Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi 
Administraţiei, care transferă aceste sume în limita creditelor bugetare aprobate în buget cu această 
destinaţie, în ordinea cronologică de înregistrare a solicitării de transfer al sumelor necesare pentru 
decontarea serviciilor/lucrărilor executate depuse până în ultima zi lucrătoare a lunii noiembrie a fiecărui an. 
(2) În baza contractelor de finanţare se decontează şi cheltuielile pentru elaborarea expertizelor tehnice în 
vederea încadrării clădirilor într-o clasă de risc seismic şi a fundamentării măsurilor de intervenţie şi pentru 
elaborarea auditului energetic, efectuate anterior introducerii în program şi încheierii contractului de 
finanţare." 

→ Prevederile art. I pct. 2 din prezenta ordonanţă intră în vigoare la data de 1 august 2023. 

 

√  Hotararea Guvernului nr. 47/2023 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 136/2016 privind 
aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per antepreşcolar/preşcolar/elev 
şi stabilirea finanţării de bază de la bugetul de stat, din sume defalcate din T.V.A. prin bugetele locale, pe 
baza costului standard per antepreşcolar/preşcolar/elev, pentru toţi preşcolarii şi elevii din învăţământul 
general obligatoriu particular şi confesional acreditat, precum şi pentru cei din învăţământul profesional şi 
liceal acreditat, particular şi confesional, publicată în Monitorul Oficial 55/19.01.2023 

→Hotărârea Guvernului nr. 136/2016 se modifică după cum urmează: 

1.La articolul 2, alineatele (2) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins: 
"(2) Pentru anul 2023, valoarea costului standard pentru coeficientul 1 este de 6.834 lei. 
(3) Costurile standard per antepreşcolar/preşcolar/elev pentru cheltuielile cu salariile, sporurile, indemnizaţiile 
şi alte drepturi salariale în bani, stabilite prin lege, precum şi contribuţiile aferente acestora, pentru anul 2023, 
sunt prevăzute în anexa nr. 1." 

2.La articolul 3, alineatele (2) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins: 
"(2) Pentru anul 2023, valoarea costului standard pentru coeficientul 1 este de 570 lei. 
(3) Costurile standard per antepreşcolar/preşcolar/elev privind cheltuielile cu pregătirea profesională, 
cheltuielile cu evaluarea periodică a elevilor, precum şi cheltuielile prevăzute la articolul bugetar «bunuri şi 
servicii», pentru anul 2023, sunt prevăzute în anexa nr. 3." 

3.La articolul 5, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: 
"Art. 5 
(1) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată repartizate potrivit prevederilor art. 4 alin. (3) se 
repartizează integral de către ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale, în limita costului standard, 
unităţilor de învăţământ particular şi confesional acreditate, pe baza numărului de 
antepreşcolari/preşcolari/elevi şi a costurilor standard prevăzute în anexele nr. 1 şi 3 şi le supun aprobării 
autorităţilor deliberative." 

4.La articolul 6, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins: 
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"(3) Ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale, pe baza procedurilor şi metodologiilor proprii, verifică 
modul de utilizare a sumelor alocate pentru finanţarea unităţilor de învăţământ particular şi confesional 
acreditate." 

5.Anexele nr. 1-3 se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1-3 la prezenta hotărâre. 

ANEXA nr. 1: COSTURILE STANDARD per antepreşcolar/preşcolar/elev pentru cheltuielile cu salariile, 
sporurile, indemnizaţiile şi alte drepturi salariale în bani, stabilite prin lege, precum şi contribuţiile aferente 
acestora pentru unităţile de învăţământ particular şi confesional acreditate, pentru anul 2023 

(- Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 136/2016) 

Nr. 
crt. 

Nivel/Filieră/Profil Forma de 
învăţământ 

Standarde de cost 
per 
antepreşcolar/pre
şcolar/elev, pe 
medii şi pe 
niveluri - lei - 

Standarde de cost per 
antepreşcolar/preşcolar/elev, 
pe medii şi pe niveluri (pentru 
învăţământul în limbile 
minorităţilor naţionale)- lei - 

Urban Rural Urban Rural 

1 Învăţământ antepreşcolar zi 16.775 16.775 16.775 16.775 

2 Învăţământ preşcolar cu program 
normal (inclusiv copiii cu vârsta de 
minimum 2 ani înscrişi în 
învăţământul preşcolar) 

zi 4.531 4.955 4.531 4.955 

3 Învăţământ preşcolar cu program 
prelungit/săptămânal (inclusiv copiii 
cu vârsta de minimum 2 ani înscrişi 
în învăţământul preşcolar) 

zi 8.311 8.311 8.311 8.311 

4 Învăţământ primar zi 5.215 6.213 6.102 7.270 

4.1 Învăţământ primar integrat* zi 8.864 8.864 10.371 10.371 

5 Învăţământ primar "step-by-step" zi 8.311 8.311 9.724 9.724 

6 Învăţământ gimnazial zi 6.834 7.860 7.812 8.984 

6.1 Învăţământ gimnazial integrat* zi 11.618 11.618 13.280 13.280 
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7 Învăţământ liceal teoretic zi 6.834 6.834 7.655 7.655 

8 Învăţământ liceal teoretic seral 5.064 5.064 5.672 5.672 

9 Învăţământ liceal tehnologic, 
pedagogic şi confesional 

zi 7.067 7.067 7.916 7.916 

10 Învăţământ liceal tehnologic seral 5.509 5.509 6.171 6.171 

11 Învăţământ liceal artistic (toate 
specializările, excepţie specializarea 
muzică) şi sportiv 

zi 9.021 9.021 10.104 10.104 

12 Învăţământ liceal FR 2.666 2.666 2.986 2.986 

12.1 Învăţământ liceal integrat* zi 11.618 11.618 13.280 13.280 

13 Învăţământ profesional, inclusiv 
stagiile de pregătire 
practică/Învăţământ dual 

zi 7.484 7.484 8.233 8.233 

* Standardele de cost se aplică numai elevilor cu cerinţe educative speciale integraţi individual în 
clasele/grupele unităţilor de învăţământ particular şi confesional acreditate şi care urmează curriculumul 
acestora. 

ANEXA nr. 2: COEFICIENŢII DE DIFERENŢIERE pentru costurile standard per antepreşcolar/preşcolar/elev şi 
coeficienţii de corecţie pentru învăţământul în limbile minorităţilor naţionale, pentru cheltuielile cu salariile, 
sporurile, indemnizaţiile şi alte drepturi salariale în bani, stabilite prin lege, precum şi contribuţiile aferente 
acestora 
(- Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 136/2016) 

Nr. 
crt. 

Nivel/Filieră/Profil Forma de 
învăţământ 

Coeficienţi de diferenţiere 
pentru costurile standard 
antepreşcolar/preşcolar/elev 

Coeficienţi de 
corecţie pentru 
învăţământul în 
limbile minorităţilor 
naţionale 

Urban Rural Urban Rural 

1 Învăţământ antepreşcolar zi 2,4546 2,4546 0,000 0,00
0 
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2 Învăţământ preşcolar cu 
program normal (inclusiv copiii 
cu vârsta de minimum 2 ani 
înscrişi în învăţământul 
preşcolar) 

zi 0,663 0,725 0,000 0,00
0 

3 Învăţământ preşcolar cu 
program prelungit/săptămânal 
(inclusiv copiii cu vârsta de 
minimum 2 ani înscrişi în 
învăţământul preşcolar) 

zi 1,216 1,216 0,000 0,00
0 

4 Învăţământ primar zi 0,763 0,909 0,170 0,17
0 

4.1 Învăţământ primar integrat* zi 1,297 1,297 0,170 0,17
0 

5 Învăţământ primar "step-by-
step" 

zi 1,216 1,216 0,170 0,17
0 

6 Învăţământ gimnazial zi 1,000 1,150 0,143 0,14
3 

6.1 Învăţământ gimnazial integrat* zi 1,700 1,700 0,143 0,14
3 

7 Învăţământ liceal teoretic zi 1,000 1,000 0,120 0,12
0 

8 Învăţământ liceal teoretic seral 0,741 0,741 0,120 0,12
0 

9 Învăţământ liceal tehnologic, 
pedagogic şi confesional 

zi 1,034 1,034 0,120 0,12
0 

10 Învăţământ liceal tehnologic seral 0,806 0,806 0,120 0,12
0 

11 Învăţământ liceal artistic (toate 
specializările, excepţie 

zi 1,320 1,320 0,120 0,12
0 
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specializarea muzică) şi sportiv 

12 Învăţământ liceal FR 0,390 0,390 0,120 0,12
0 

12.1 Învăţământ liceal integrat* zi 1,700 1,700 0,143 0,14
3 

13 Învăţământ profesional, inclusiv 
stagiile de pregătire 
practică/Învăţământ dual 

zi 1,095 1,095 0,100 0,10
0 

* Coeficienţii de diferenţiere şi coeficienţii de corecţie se aplică numai elevilor cu cerinţe educative speciale 
integraţi individual în clasele/grupele unităţilor de învăţământ particular şi confesional acreditate, care 
urmează curriculumul acestora. 

ANEXA nr. 3:COSTURILE STANDARD per antepreşcolar/preşcolar/elev privind cheltuielile cu pregătirea 
profesională, cheltuielile cu evaluarea periodică a elevilor, precum şi cheltuielile prevăzute la articolul 
bugetar "bunuri şi servicii", pentru anul 2023 
(- Anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 136/2016) 

Praguri 
numerice 

Tipuri de unităţi Cost standard per antepreşcolar/preşcolar/elev/an, 
conform zonei de temperatură, pentru mediul urban- lei 
- 

Zona 1 Zona 2 Zona 3 Zona 4 Zona 5 Zona 
6 

1-300 Creşă 734 741 757 780 802 826 

Grădiniţă 611 617 629 648 666 684 

Şcoală gimnazială/primară 586 592 603 621 639 656 

Liceu/Colegiu/Şcoală 
profesională/Învăţământ dual 

665 672 685 705 725 745 

301-800 Creşă 786 793 810 834 859 885 

Grădiniţă 614 620 632 651 669 687 
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Şcoală gimnazială/primară 589 595 606 624 642 659 

Liceu/Colegiu/Şcoală 
profesională/Învăţământ dual 

668 675 688 708 728 748 

Praguri 
numerice 

Tipuri de unităţi Cost standard per antepreşcolar/preşcolar/elev/an, 
conform zonei de temperatură, pentru mediul rural - lei 
- 

Zona 1 Zona 2 Zona 3 Zona 4 Zona 5 Zona 
6 

1-300 Creşă 771 779 795 818 842 868 

Grădiniţă 751 758 773 795 818 840 

Şcoală gimnazială/primară 720 727 741 763 784 806 

Liceu/Colegiu/Şcoală 
profesională/Învăţământ dual 

817 825 842 866 891 915 

301-800 Creşă 825 833 850 876 902 929 

Grădiniţă 754 762 777 799 822 844 

Şcoală gimnazială/primară 723 730 745 767 788 810 

Liceu/Colegiu/Şcoală 
profesională/Învăţământ dual 

821 829 845 870 894 919 

Zone de temperatură: 

Zona 1 - Călăraşi, Constanţa, Dolj, Giurgiu, Olt, Tulcea, Teleorman 

Zona 2 - Arad, Bucureşti, Brăila, Dâmboviţa, Gorj, Galaţi, Ilfov, Ialomiţa, Mehedinţi, Timiş 

Zona 3 - Argeş, Bihor, Buzău, Iaşi, Prahova, Satu Mare, Vaslui 
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Zona 4 - Botoşani, Cluj, Mureş, Sălaj, Vrancea 

Zona 5 - Alba, Bacău, Braşov, Caraş-Severin, Neamţ, Sibiu, Vâlcea 

Zona 6 - Bistriţa-Năsăud, Covasna, Hunedoara, Harghita, Maramureş, Suceava 

 

 

√  Hotararea Guvernului nr. 48/2023 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 72/2013 privind 
aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per antepreşcolar/preşcolar/elev 
şi stabilirea finanţării de bază a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, care se asigură din bugetul 
de stat, din sume defalcate din T.V.A. prin bugetele locale, pe baza costului standard per 
antepreşcolar/preşcolar/elev, publicată în Monitorul Oficial 55/19.01.2023 

→ Hotărârea Guvernului nr. 72/2013 se modifică după cum urmează: 

1.La articolul 1, alineatele (1) şi (12) se modifică şi vor avea următorul cuprins: 
"Art. 1 
(1) Finanţarea de bază a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, denumite în continuare unităţi de 
învăţământ, pentru cheltuielile cu salariile, sporurile, indemnizaţiile şi alte drepturi salariale în bani, stabilite 
prin lege, precum şi contribuţiile aferente acestora se asigură, pentru anul 2023, din bugetul de stat, prin 
bugetul Ministerului Educaţiei. 
..................................................................................... 
(12) Finanţarea de bază pentru nivelurile de învăţământ preuniversitar acreditat/autorizat provizoriu, înfiinţate 
în cadrul instituţiilor de învăţământ superior de stat, inclusiv pentru învăţământul terţiar nonuniversitar 
organizat la nivelul colegiilor din cadrul instituţiilor de învăţământ superior de stat acreditate, pentru 
cheltuielile cu salariile, sporurile, indemnizaţiile şi alte drepturi salariale în bani, stabilite prin lege, precum şi 
contribuţiile aferente acestora se asigură, pentru anul 2023, din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului 
Educaţiei, şi se cuprinde în contractul instituţional." 

2.La articolul 2, alineatele (2) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins: 
"(2) Pentru anul 2023, valoarea costului standard pentru coeficientul 1 este de 6.834 lei. 
(3) Costurile standard per antepreşcolar/preşcolar/elev pentru cheltuielile cu salariile, sporurile, indemnizaţiile 
şi alte drepturi salariale în bani, stabilite prin lege, precum şi contribuţiile aferente acestora, pentru anul 2023, 
sunt prevăzute în anexa nr. 2." 

3.La articolul 3, alineatele (2) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins: 
"(2) Pentru anul 2023, valoarea costului standard pentru coeficientul 1 este de 570 lei. 
(3) Costurile standard per antepreşcolar/preşcolar/elev privind cheltuielile cu pregătirea profesională, 
cheltuielile cu evaluarea periodică a elevilor, precum şi cheltuielile prevăzute la articolul bugetar «bunuri şi 
servicii», pentru anul 2023, sunt prevăzute în anexa nr. 5." 

4.La articolul 4, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins: 
"Art. 4 
(1) Unităţile de învăţământ cu personalitate juridică şi instituţiile de învăţământ superior de stat pentru 
nivelurile de învăţământ preuniversitar acreditat/autorizat provizoriu, inclusiv pentru colegiile terţiare 
nonuniversitare, înfiinţate în cadrul acestora, transmit, până la data de 15 octombrie a fiecărui an 
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calendaristic, inspectoratelor şcolare judeţene, respectiv al municipiului Bucureşti, numărul de 
antepreşcolari/preşcolari/elevi pe nivel de învăţământ, filieră, profil, specializare/domeniu, pe structura 
prevăzută în anexele nr. 2 şi 5. Ordonatorii de credite ai unităţilor de învăţământ cu personalitate juridică şi ai 
instituţiilor de învăţământ superior de stat pentru nivelurile de învăţământ preuniversitar acreditat/autorizat 
provizoriu, inclusiv pentru colegiile terţiare nonuniversitare, înfiinţate în cadrul acestora, răspund de 
corectitudinea datelor transmise. Numărul de antepreşcolari/preşcolari/elevi pe nivel de învăţământ, filieră, 
profil, specializare/domeniu, pe structura prevăzută în anexa nr. 5, va fi transmis în acelaşi termen şi 
ordonatorilor principali de credite ai unităţii administrativ-teritoriale pe raza căreia funcţionează acestea." 

5.La articolul 5, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins: 
"(2) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată repartizate potrivit prevederilor art. 4 alin. (5) se 
repartizează integral de către ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale, în limita costului standard, 
unităţilor de învăţământ din subordine, pe baza numărului de antepreşcolari/preşcolari/elevi şi a costurilor 
standard prevăzute în anexa nr. 5 şi le supun aprobării autorităţilor deliberative. Utilizarea sumelor repartizate 
se face de către unitatea de învăţământ cu personalitate juridică, prin bugetul propriu, cu aprobarea 
ordonatorului de credite al unităţii de învăţământ preuniversitar cu personalitate juridică." 

6.Anexele nr. 2, 3, 5 şi 6 se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1-4 la prezenta hotărâre. 

-****-ANEXA nr. 1:COSTURILE STANDARD per antepreşcolar/preşcolar/elev pentru cheltuielile cu salariile, 
sporurile, indemnizaţiile şi alte drepturi salariale în bani, stabilite prin lege, precum şi contribuţiile aferente 
acestora, pentru anul 2023 

(- Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 72/2013) 

Nr. 
crt. 

Nivel/Filieră/Profil Forma 
de 
învăţăm
ânt 

Standarde de cost 
per 
antepreşcolar/pre
şcolar/elev, pe 
medii şi pe niveluri 
- lei - 

Standarde de cost per 
antepreşcolar/preşcolar
/elev, pe medii şi pe 
niveluri (pentru 
învăţământul în limbile 
minorităţilor naţionale)- 
lei - 

Urban Rural Urban Rural 

1 Învăţământ antepreşcolar - 16.775 16.77
5 

16.775 16.775 

2 Învăţământ preşcolar cu program normal 
(inclusiv copiii cu vârsta de minimum 2 ani 
înscrişi în învăţământul preşcolar) * 

zi 4.531 4.955 4.531 4.955 

3 Învăţământ preşcolar cu program 
prelungit/săptămânal (inclusiv copiii cu 
vârsta de minimum 2 ani înscrişi în 
învăţământul preşcolar) 

zi 8.311 8.311 8.311 8.311 
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4 Învăţământ primar zi 5.215 6.213 6.102 7.270 

4.1 Învăţământ primar integrat** zi 8.864 8.864 10.371 10.371 

5 Învăţământ primar "step-by-step" zi 8.311 8.311 9.724 9.724 

6 Învăţământ primar "A doua şansă" - 4.019 4.839 4.703 5.662 

7 Învăţământ primar vocaţional (altul decât 
specializarea muzică) 

zi 6.561 7.846 7.533 9.008 

8 Învăţământ primar cu specializarea muzică zi 14.352 14.35
2 

15.788 15.788 

8.1 Învăţământ primar cu specializarea muzică în 
regim suplimentar 

zi 5.721 5.721 5.721 5.721 

9 Învăţământ gimnazial zi 6.834 7.860 7.812 8.984 

9.1 Învăţământ gimnazial integrat** zi 11.618 11.61
8 

13.280 13.280 

10 Învăţământ secundar inferior "A doua şansă" - 4.552 5.468 5.203 6.250 

11 Învăţământ gimnazial vocaţional (altul decât 
specializarea muzică) 

zi 8.201 9.363 9.268 10.581 

11.1 Învăţământ gimnazial vocaţional (altul decât 
specializarea muzică) în regim suplimentar 

zi 1.367 1.367 1.367 1.367 

12 Învăţământ gimnazial cu specializarea 
muzică 

zi 16.402 16.40
2 

18.043 18.043 

12.1 Învăţământ gimnazial cu specializarea 
muzică în regim suplimentar 

zi 6.834 6.834 6.834 6.834 

13 Învăţământ gimnazial FR 2.768 3.281 3.164 3.751 

14 Învăţământ liceal teoretic zi 6.834 6.834 7.655 7.655 
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15 Învăţământ liceal teoretic seral 5.064 5.064 5.672 5.672 

16 Învăţământ liceal tehnologic, militar, 
pedagogic şi teologic 

zi 7.067 7.067 7.916 7.916 

17 Învăţământ liceal tehnologic seral 5.509 5.509 6.171 6.171 

18 Învăţământ liceal artistic (toate 
specializările, excepţie specializarea muzică) 
şi sportiv 

zi 9.021 9.021 10.104 10.104 

19 Învăţământ liceal cu specializarea muzică zi 19.136 19.13
6 

21.433 21.433 

20 Învăţământ liceal FR 2.666 2.666 2.986 2.986 

20.1 Învăţământ liceal integrat** zi 11.618 11.61
8 

13.280 13.280 

21 Învăţământ profesional (inclusiv stagiile de 
pregătire practică)/Învăţământ dual 

zi 7.484 7.484 8.233 8.233 

22 Învăţământ postliceal/maiştri zi 7.484 7.484 7.484 7.484 

22.1 Învăţământ postliceal/maiştri seral 5.509 5.509 6.171 6.171 

22.2 Învăţământ terţiar nonuniversitar zi 7.484 7.484 7.484 7.484 

23 Cantine-cămine (elevi cazaţi) - 2.707 2.707 2.707 2.707 

* Standardele de cost se aplică şi pentru copiii din serviciile de educaţie timpurie complementare. 

** Standardele de cost se aplică numai elevilor cu cerinţe educative speciale integraţi individual în 
clasele/grupele unităţilor de învăţământ de masă, care urmează curriculumul acestora. 

ANEXA nr. 2:COEFICIENŢII DE DIFERENŢIERE pentru costurile standard per antepreşcolar/preşcolar/elev şi 
coeficienţii de corecţie pentru învăţământul în limbile minorităţilor naţionale, pentru cheltuielile cu salariile, 
sporurile, indemnizaţiile şi alte drepturi salariale în bani, stabilite prin lege, precum şi contribuţiile aferente 
acestora 
(- Anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 72/2013) 

Nr. Nivel/Filieră/Profil Forma de Coeficienţi de Coeficienţi de corecţie 
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crt. învăţământ diferenţiere pentru 
costurile standard 
antepreşcolar/preşco
lar/elev 

pentru învăţământul în 
limbile minorităţilor 
naţionale 

Urban Rural Urban Rural 

1 Învăţământ antepreşcolar - 2,4546 2,4546 0,0000 0,0000 

2 Învăţământ preşcolar cu program 
normal (inclusiv copiii cu vârsta de 
minimum 2 ani înscrişi în 
învăţământul preşcolar) * 

zi 0,663 0,725 0,000 0,000 

3 Învăţământ preşcolar cu program 
prelungit/săptămânal (inclusiv copiii 
cu vârsta de minimum 2 ani înscrişi în 
învăţământul preşcolar) 

zi 1,216 1,216 0,000 0,000 

4 Învăţământ primar zi 0,763 0,909 0,170 0,170 

4.1 Învăţământ primar integrat** zi 1,297 1,297 0,170 0,170 

5 Învăţământ primar "step-by-step" zi 1,216 1,216 0,170 0,170 

6 Învăţământ primar "A doua şansă" - 0,588 0,708 0,170 0,170 

7 Învăţământ primar vocaţional (altul 
decât specializarea muzică) 

zi 0,960 1,148 0,148 0,148 

8 Învăţământ primar cu specializarea 
muzică 

zi 2,100 2,100 0,100 0,100 

8.1 Învăţământ primar cu specializarea 
muzică în regim suplimentar 

zi 0,837 0,837 0,000 0,000 

9 Învăţământ gimnazial zi 1,000 1,150 0,143 0,143 

9.1 Învăţământ gimnazial integrat** zi 1,700 1,700 0,143 0,143 
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10 Învăţământ secundar inferior "A doua 
şansă" 

- 0,666 0,800 0,143 0,143 

11 Învăţământ gimnazial vocaţional (altul 
decât specializarea muzică) 

zi 1,200 1,370 0,130 0,130 

11.1 Învăţământ gimnazial vocaţional (altul 
decât specializarea muzică) în regim 
suplimentar 

zi 0,200 0,200 0,000 0,000 

12 Învăţământ gimnazial cu specializarea 
muzică 

zi 2,400 2,400 0,100 0,100 

12.1 Învăţământ gimnazial cu specializarea 
muzică în regim suplimentar 

zi 1,000 1,000 0,000 0,000 

13 Învăţământ gimnazial FR 0,405 0,480 0,143 0,143 

14 Învăţământ liceal teoretic zi 1,000 1,000 0,120 0,120 

15 Învăţământ liceal teoretic seral 0,741 0,741 0,120 0,120 

16 Învăţământ liceal tehnologic, militar, 
pedagogic şi teologic 

zi 1,034 1,034 0,120 0,120 

17 Învăţământ liceal tehnologic seral 0,806 0,806 0,120 0,120 

18 Învăţământ liceal artistic (toate 
specializările, excepţie specializarea 
muzică) şi sportiv 

zi 1,320 1,320 0,120 0,120 

19 Învăţământ liceal cu specializarea 
muzică 

zi 2,800 2,800 0,120 0,120 

20 Învăţământ liceal FR 0,390 0,390 0,120 0,120 

20.1 Învăţământ liceal integrat** zi 1,700 1,700 0,143 0,143 

21 Învăţământ profesional (inclusiv 
stagiile de pregătire 

zi 1,095 1,095 0,100 0,100 
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practică)/Învăţământ dual 

22 Învăţământ postliceal/maiştri zi 1,095 1,095 0,000 0,000 

22.1 Învăţământ postliceal/maiştri seral 0,806 0,806 0,120 0,120 

22.2 Învăţământ terţiar nonuniversitar zi 1,095 1,095 0,000 0,000 

23 Cantine-cămine (elevi cazaţi) - 0,396 0,396 0,000 0,000 

* Coeficienţii de diferenţiere se aplică şi pentru copiii din serviciile de educaţie timpurie complementare. 

** Coeficienţii de diferenţiere se aplică numai elevilor cu cerinţe educative speciale integraţi individual în 
clasele/grupele unităţilor de învăţământ de masă, care urmează curriculumul acestora. 

ANEXA nr. 3:COSTURILE STANDARD per antepreşcolar/preşcolar/elev privind cheltuielile cu pregătirea 
profesională, cheltuielile cu evaluarea periodică a elevilor, precum şi cheltuielile prevăzute la articolul 
bugetar "bunuri şi servicii", pentru anul 2023 
(- Anexa nr. 5 la Hotărârea Guvernului nr. 72/2013) 

Praguri 
numerice 

Tipuri de unităţi Cost standard per antepreşcolar/preşcolar/elev/an, conform zonei de 
temperatură, pentru mediul urban - lei - 

Zona 1 Zona 
2 

Zona 
3 

Zona 
4 

Zona 
5 

Zona 
6 

1-300 Creşă 734 741 757 780 802 826 

Grădiniţă 611 617 629 648 666 684 

Şcoală 
gimnazială/primară 

586 592 603 621 639 656 

Liceu/Colegiu/Şcoală 
profesională/Învăţământ 
dual 

665 672 685 705 725 745 

Şcoală postliceală 456 461 470 484 497 511 

301-800 Creşă 786 793 810 834 859 885 
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Grădiniţă 614 620 632 651 669 687 

Şcoală 
gimnazială/primară 

589 595 606 624 642 659 

Liceu/Colegiu/Şcoală 
profesională/Învăţământ 
dual 

668 675 688 708 728 748 

Şcoală postliceală 459 464 473 487 500 514 

peste 800 Grădiniţă 620 626 639 657 676 694 

Şcoală 
gimnazială/primară 

595 601 613 631 649 666 

Liceu/Colegiu/Şcoală 
profesională/Învăţământ 
dual 

674 681 695 715 735 755 

Şcoală postliceală 465 470 479 493 507 521 

Praguri 
numerice 

Tipuri de unităţi Cost standard per antepreşcolar/preşcolar/elev/an, conform zonei de 
temperatură, pentru mediul rural - lei - 

Zona 1 Zona 
2 

Zona 
3 

Zona 
4 

Zona 
5 

Zona 
6 

1-300 Creşă 771 779 795 818 842 868 

Grădiniţă 751 758 773 795 818 840 

Şcoală 
gimnazială/primară 

720 727 741 763 784 806 

Liceu/Colegiu/Şcoală 
profesională/Învăţământ 
dual 

817 825 842 866 891 915 
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Şcoală postliceală 560 566 577 594 611 627 

301-800 Creşă 825 833 850 876 902 929 

Grădiniţă 754 762 777 799 822 844 

Şcoală 
gimnazială/primară 

723 730 745 767 788 810 

Liceu/Colegiu/Şcoală 
profesională/Învăţământ 
dual 

821 829 845 870 894 919 

Şcoală postliceală 564 569 581 598 615 631 

peste 800 Grădiniţă 762 769 785 807 830 853 

Şcoală 
gimnazială/primară 

731 738 753 775 797 819 

Liceu/Colegiu/Şcoală 
profesională/Învăţământ 
dual 

828 837 853 878 903 928 

Şcoală postliceală 572 577 589 606 623 640 

Zone de temperatură: 

Zona 1 - Călăraşi, Constanţa, Dolj, Giurgiu, Olt, Tulcea, Teleorman 

Zona 2 - Arad, Bucureşti, Brăila, Dâmboviţa, Gorj, Galaţi, Ilfov, Ialomiţa, Mehedinţi, Timiş 

Zona 3 - Argeş, Bihor, Buzău, Iaşi, Prahova, Satu Mare, Vaslui 

Zona 4 - Botoşani, Cluj, Mureş, Sălaj, Vrancea 

Zona 5 - Alba, Bacău, Braşov, Caraş-Severin, Neamţ, Sibiu, Vâlcea 
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Zona 6 - Bistriţa-Năsăud, Covasna, Hunedoara, Harghita, Maramureş, Suceava 

ANEXA nr. 4:COEFICIENŢII DE DIFERENŢIERE pentru costurile standard per antepreşcolar/preşcolar/elev 
pentru cheltuielile cu pregătirea profesională, cheltuielile cu evaluarea periodică a elevilor şi cheltuielile 
prevăzute la articolul bugetar "bunuri şi servicii" 
(- Anexa nr. 6 la Hotărârea Guvernului nr. 72/2013) 

Praguri 
numerice 

Tipuri de unităţi Coeficient final, conform zonei de temperatură, pentru 
mediul urban 

Zona 1 Zona 2 Zona 3 Zona 4 Zona 5 Zona 6 

1-300 Creşă 1,2867 1,3000 1,3267 1,3667 1,4067 1,4489 

Grădiniţă 1,0710 1,0817 1,1031 1,1352 1,1674 1,1995 

Şcoală gimnazială/primară 1,0270 1,0373 1,0578 1,0886 1,1194 1,1502 

Liceu/Colegiu/Şcoală 
profesională/Învăţământ dual 

1,1661 1,1778 1,2011 1,2361 1,2711 1,3061 

Şcoală postliceală 0,7995 0,8075 0,8235 0,8474 0,8714 0,8954 

301-800 Creşă 1,3778 1,3911 1,4200 1,4622 1,5067 1,5511 

Grădiniţă 1,0760 1,0868 1,1083 1,1406 1,1728 1,2051 

Şcoală gimnazială/primară 1,0320 1,0423 1,0630 1,0939 1,1249 1,1559 

Liceu/Colegiu/Şcoală 
profesională/Învăţământ dual 

1,1711 1,1829 1,2063 1,2414 1,2765 1,3117 

Şcoală postliceală 0,8045 0,8125 0,8286 0,8528 0,8769 0,9010 

peste 800 Grădiniţă 1,0870 1,0979 1,1197 1,1523 1,1849 1,2175 

Şcoală gimnazială/primară 1,0431 1,0535 1,0744 1,1057 1,1370 1,1682 

Liceu/Colegiu/Şcoală 1,1822 1,1940 1,2177 1,2531 1,2886 1,3241 
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profesională/Învăţământ dual 

Şcoală postliceală 0,8155 0,8237 0,8400 0,8645 0,8889 0,9134 

Praguri 
numerice 

Tipuri de unităţi Coeficient final, conform zonei de temperatură, pentru 
mediul rural 

Zona 1 Zona 2 Zona 3 Zona 4 Zona 5 Zona 6 

1-300 Creşă 1,3510 1,3650 1,3930 1,4350 1,4770 1,5213 

Grădiniţă 1,3158 1,3289 1,3551 1,3946 1,4342 1,4736 

Şcoală gimnazială/primară 1,2617 1,2743 1,2995 1,3374 1,3752 1,4130 

Liceu/Colegiu/Şcoală 
profesională/Învăţământ dual 

1,4325 1,4469 1,4756 1,5185 1,5616 1,6045 

Şcoală postliceală 0,9822 0,9920 1,0117 1,0411 1,0705 1,1000 

301-800 Creşă 1,4467 1,4607 1,4910 1,5353 1,5820 1,6287 

Grădiniţă 1,3218 1,3352 1,3615 1,4012 1,4408 1,4805 

Şcoală gimnazială/primară 1,2678 1,2805 1,3059 1,3439 1,3819 1,4200 

Liceu/Colegiu/Şcoală 
profesională/Învăţământ dual 

1,4387 1,4532 1,4820 1,5250 1,5682 1,6114 

Şcoală postliceală 0,9884 0,9981 1,0180 1,0477 1,0773 1,1069 

peste 800 Grădiniţă 1,3354 1,3487 1,3755 1,4156 1,4556 1,4957 

Şcoală gimnazială/primară 1,2814 1,2942 1,3199 1,3584 1,3968 1,4351 

Liceu/Colegiu/Şcoală 
profesională/Învăţământ dual 

1,4524 1,4669 1,4959 1,5394 1,5831 1,6267 
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Şcoală postliceală 1,0018 1,0119 1,0319 1,0621 1,0920 1,1221 

Zone de temperatură: 

Zona 1 - Călăraşi, Constanţa, Dolj, Giurgiu, Olt, Tulcea, Teleorman 

Zona 2 - Arad, Bucureşti, Brăila, Dâmboviţa, Gorj, Galaţi, Ilfov, Ialomiţa, Mehedinţi, Timiş 

Zona 3 - Argeş, Bihor, Buzău, Iaşi, Prahova, Satu Mare, Vaslui 

Zona 4 - Botoşani, Cluj, Mureş, Sălaj, Vrancea 

Zona 5 - Alba, Bacău, Braşov, Caraş-Severin, Neamţ, Sibiu, Vâlcea 

Zona 6 - Bistriţa-Năsăud, Covasna, Hunedoara, Harghita, Maramureş, Suceava 

 

 

√  Ordinul ministrului sănătății nr. 140/2023 privind aprobarea Listei medicamentelor antibiotice şi 
antitermice cu administrare orală, a căror distribuţie în afara teritoriului României se suspendă temporar pe 
o perioadă de 3 luni, publicat în Monitorul Oficial 55/19.01.2023 

Art. 1 

(1)Se aprobă Lista medicamentelor antibiotice şi antitermice cu administrare orală, prevăzută în anexa care 
face parte integrantă din prezentul ordin, a căror distribuţie în afara teritoriului României se suspendă 
temporar pe o perioadă de 3 luni de la data intrării în vigoare a prezentului ordin. 
(2)Prin derogare de la prevederile alin. (1), medicamentele prevăzute în anexă pot fi distribuite în afara 
teritoriului României în următoarele situaţii: 
a)sunt fabricate în România pentru a deservi pieţele din afara teritoriului României, inclusiv cele fabricate sub 
contract pentru acei parteneri comerciali cu sediul în afara României cu care fabricantul are încheiat un 
contract de fabricaţie; 
b)tranzitează teritoriul României şi au ca destinaţie finală alte pieţe din afara teritoriului României; 
c)fac obiectul livrărilor sub contract în cadrul unei achiziţii publice comune lansate la nivelul Uniunii Europene. 
(3)În cazul medicamentelor prevăzute la alin. (2), producătorul va prezenta la vamă: 
a)o copie a autorizaţiei de fabricaţie, aprobată de Agenţia Naţională a Medicamentului şi a Dispozitivelor 
Medicale din România, denumită în continuare ANMDMR, însoţită de anexa nr. 8 la aceasta, în care sunt 
menţionate medicamentele. În cazul în care medicamentele nu sunt prevăzute în anexa nr. 8 la autorizaţie, 
producătorul trebuie să furnizeze o copie tradusă într-o limbă de circulaţie internaţională a autorizaţiei de 
punere pe piaţă/autorizaţiei de import nevoi speciale/permisului de import aprobate/aprobat de autoritatea 
competentă din ţara de destinaţie; 
b)o declaraţie pe propria răspundere conform căreia medicamentele livrate nu sunt destinate pieţei din 
România şi au ca destinaţie finală ţara menţionată în documentele de livrare. 
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(4)Medicamentele prevăzute la alin. (2) pot fi distribuite în afara teritoriului României numai în situaţia în care 
ANMDMR a vizat declaraţiile de export conform Ordinului ministrului sănătăţii publice nr. 894/2006 pentru 
aprobarea Reglementărilor privind exportul medicamentelor de uz uman, cu modificările ulterioare, şi 
Ordinului ministrului sănătăţii publice nr. 1.809/2006 pentru aprobarea Normelor privind avizarea declaraţiei 
de export al medicamentelor de uz uman, cu respectarea prevederilor prezentului ordin. 

Art. 2 
Nerespectarea dispoziţiilor prezentului ordin se sancţionează potrivit prevederilor art. 875 alin. (1) lit. k) din 
Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. 

Prezentul ordin a fost notificat în conformitate cu Directiva (UE) 2015/1.535 a Parlamentului European şi a 
Consiliului din 9 septembrie 2015 referitoare la procedura de furnizare de informaţii în domeniul 
reglementărilor tehnice şi al normelor privind serviciile societăţii informaţionale. 

 

 ANEXĂ: LISTA medicamentelor antibiotice şi antitermice cu administrare orală 

I.DCI antibiotice 

Denumirea comună internaţională Forma farmaceutică 

Amoxicillinum Pulb. pt. susp. orală 

Amoxicillinum + Acidum clavulanicum Compr. film.; pulb. pt. susp. orală 

Azithromycinum Pulb. pt. susp. orală 

Cefuroximum Caps.; compr.; compr. film.; gran. pt. susp. orală 

Clarithromycinum Gran. pt. susp. orală 

Phenoxymethylpenicillinum Compr. film.; susp. orală 

Sulfamethoxazolum + trimethoprimum Compr.; susp. orală 

II.DCI antitermice de uz pediatric 

Denumirea comună internaţională Forma farmaceutică 

Ibuprofenum Susp. orală 

Paracetamolum Sol. orală; sirop 
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