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                  ANEXA 
AMENDAMENTE ADMISE   

asupra proiectului Legii Bugetului de stat pe anul 2015 
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 nr. 3/25/02 - 

Ministerul Educaţiei 
Naţionale Cap 6501 
ÎNVĂȚĂMÂNT, Subcapitol 
50 Alte cheltuieli în 
domeniul învățământului 

Cap 6501 Învățământ, Subcapitolul 50 Alte 
cheltuieli în domeniul învățământului se 
suplimentează cu suma de 200.000 mii lei destinat 
constituirii unui Fond special destinat cheltuielilor 
cu examinările și evaluările din învățământul 
preuniversitar de stat pentru anul 2015 
 

Autor: Ovidiu Ioan Dumitru 
Deputat neafiliat 

Constituirea acestui Fond special ar 
asigura remunerarea cadrelor didactice 
care participă în comisiile de examinare 
și evaluare  pentru simulări sau 
examenele naționale organizate anual în 
sistemul preuniversitar de stat. În prezent, 
participarea este o obligativitate, iar 
compensarea se face cu zile libere, pentru 
care nu există oricum timpul necesar 
pentru a fi luate în decursul unui an.  
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziția Guvernului 

 

2 Anexa nr. 3/25/02 - 
Ministerul Educaţiei 
Naţionale Cap 5001 
CHELTUIELI – BUGET 
DE STAT, Grupa 20, Titlul 
II – Bunuri și servicii,   Art. 
13 – Pregătire profesională 
 

Se majorează cheltuielile cu pregătirea profesională 
de la capitolul 5001 Cheltuieli – Buget de stat, 
Grupa 20, Titlul II – Bunuri și servicii,   Art. 13, cu 
suma de 200 mii lei. 
  
 

Autor: Ovidiu Ioan Dumitru 
Deputat neafiliat 

Pentru atingerea acestor deziderate 
Ministerul Educaţiei Naţionale trebuie să 
dispună de personal de o înaltă calificare 
în cercetare, pentru care sunt necesare 
cursuri de pregătire profesională. 
Sursa de finanţare: Anexa nr. 3/25/02 
Cap 5001, Grupa 20, Titlul II – Bunuri și 
servicii, Art. 30 Alte cheltuieli, Alineat 
30 care se va modifica astfel: Alte 
cheltuieli cu bunuri și servicii (-) 200 mii 
lei 

 

3 Anexa nr. 3/25/02 - 
Ministerul Educaţiei 
Naţionale Cap 6501 

Se majorează suma prevăzută la Cap 6501 
INVĂȚĂMÂNT, Subcapitol 11, Paragraf 04 
Cămine și cantine studențești cu 50.000 mii lei, 

Deși prețurile la cazarea în cămine cresc 
de la an la an, condițiile sunt din ce în ce 
mai proaste. Un exemplu îl reprezintă 
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INVĂȚĂMÂNT, Subcapitol 
11, Paragraf 04 Cămine și 
cantine studențești 
 

destinați reabilitării căminelor Universității 
București. 
 

Autor: Ovidiu Ioan Dumitru 
Deputat neafiliat 

 
 
 

tinerii studenți ai Universității București 
care au fost cazați în camere cu mucegai, 
pereți murdari și pline de gândaci. 
Căminele au devenit practic, adevărate 
focare de infecție pentru studenții cazați 
acolo. Situația căminelor studențești ar 
trebui să reprezinte o prioritate și o 
preocupare permanentă pentru Ministerul 
Educației Naționale pentru ca studenții să 
aibă condiții decente de cazare și studiu. 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziția Guvernului 

4 Anexa nr. 3/25/02 - 
Ministerul Educaţiei 
Naţionale Cap 5301 
CERCETARE 
FUNDAMENTALĂ ȘI 
CERCETARE 
DEZVOLTARE, Grupa 55, 
Titlul VII – Alte transferuri,   
Art. 01 – Transferuri interne, 
Alineat 48 – Finanțarea 
proiectelor de cercetare - 
dezvoltare și inovare 
 

Se majorează suma prevăzută la Cap 5301 
CERCETARE FUNDAMENTALĂ ȘI 
CERCETARE DEZVOLTARE, Grupa 55, Titlul 
VII – Alte transferuri,   Art. 01 – Transferuri 
interne, Alineat 48 – Finanțarea proiectelor de 
cercetare - dezvoltare și inovare cu 150.000 mii lei. 
 

Autor: Ovidiu Ioan Dumitru 
Deputat neafiliat 

 
 

Obiectivele enunțate în prezentul proiect 
al Legii bugetului de stat sunt: creșterea 
competitivității economice prin cercetare 
și inovare și dezvoltarea capacității de 
cercetare-dezvoltare și de diseminare a 
rezultatelor cercetării. Pentru atingerea 
acestor obiective este necesară creșterea 
finanțării în proiecte de cercetare – 
dezvoltare, cel puțin la nivel alocărilor 
anului 2013, având în vedere că nici în 
anul 2014 nu a existat o creștere, ci mai 
mult decât atât, sumele alocate acestor 
proiecte au scăzut de la an la an, când 
acestea ar trebui să reprezinte o prioritate. 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziția Guvernului 

 

5 Anexa nr. 3/25/02 - 
Ministerul Educaţiei 
Naţionale Cap 5001 
CHELTUIELI – BUGET 
DE STAT, Grupa 10, Titlul 
I – Cheltuieli de personal,   
Art. 01 – Cheltuieli salariale 

Se alocă suma de 1.000 mii lei pentru Fond pentru 
posturi ocupate prin cumul la Cap 5001 
CHELTUIELI – BUGET DE STAT, Grupa 10, 
Titlul I – Cheltuieli de personal,   Art. 01 – 
Cheltuieli salariale în bani, Alineat 10. 
 
 

Măsura este necesară pentru a pune în 
aplicare noile modificări ale Legi 
educației nr. 1/2011, aduse de OUG 
49/2014, potrivit cărora profesorii pot 
avea dreptul la remunerarea activității în 
regim de plată cu ora sau cumul de 
norme.  
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în bani, Alineat 10 – Fond 
pentru posturi ocupate prin 
cumul 
 

Autor: Ovidiu Ioan Dumitru 
Deputat neafiliat 

  

Sursa de finanţare: Anexa nr. 3/25/02 
Cap 5001, Grupa 20, Titlul II – Bunuri și 
servicii, Art. 30 Alte cheltuieli, Alineat 
30 care se va modifica astfel: Alte 
cheltuieli cu bunuri și servicii (-) 1.000 
mii lei 

6 Anexa nr. 3/25 - Ministerul 
Educaţiei Naţionale 
 

Se propune suplimentarea sumelor alocate pe anul 
2015 pentru unitățile de învățământ universitar 
astfel: renovare, modernizare, igienizare si dotare 
laborator multimedia pentru disciplinele inginerești 
de la specializarea IEDM, Universitatea Petrol și 
Gaze din Ploiești, Bd. București nr. 39, Ploiești, 
Prahova,  suma de 300.000 lei 

Autor: Deputat Dragoș Gabriel ZISOPOL -  
Grupul parlamentar al minorităţilor naţionale 

Necesitatea urgentă de sume pentru 
lucrări de amenajare, consolidare, 
proiectare și dotări corespunzătoare bunei 
desfășurări a activităților din incinta 
spațiilor  universitare. 
Sursa de finanțare: Fondul de rezervă 
aflat la dispoziția Guvernului. 

 

7 Anexa nr. 3/25 - Ministerul 
Educaţiei Naţionale 

Se propune suplimentarea sumelor alocate pe anul 
2015 pentru unitățile de învățământ preuniversitar 
astfel: reabilitare, modernizare si igienizare 
Colegiul Naţional “Mihai Viteazul”, Ploiești, 
Prahova,  suma de 100.000 lei 
Autor: Deputat Dragoș Gabriel ZISOPOL - 
Grupul parlamentar al minorităţilor naţionale 

Necesitatea urgentă de sume pentru 
lucrări de amenajare, consolidare, 
proiectare și dotări corespunzătoare bunei 
desfășurări a activităților din incinta 
spațiilor  universitare. 
Sursa de finanțare: Fondul de rezervă 
aflat la dispoziția Guvernului. 

 

8 Anexa nr. 3/25 - Ministerul 
Educaţiei Naţionale 

Se propune suplimentarea sumelor alocate pe anul 
2015 pentru unitățile de învățământ preuniversitar: 
Reabilitare, modernizare si igienizare Școala Ion 
Simionescu din Iaşi – suma de 100.000 lei 
 

Autor: Deputat Dragoș Gabriel ZISOPOL -  
Grupul parlamentar al minorităţilor naţionale 

Necesitatea urgentă de sume pentru 
lucrări de amenajare, consolidare, 
proiectare și dotări corespunzătoare bunei 
desfășurări a activităților din incinta 
spațiilor  universitare. 
Sursa de finanțare: Fondul de rezervă 
aflat la dispoziția Guvernului. 
 

 

9 Ministerul Educaţiei 
Naţionale 
Anexa 3/25/02 Capitol 6501, 
subcapitol 03, Titlul 
”Învăţământul profesional” 

Burse profesionale. Solicităm triplarea numărului 
de burse pentru învăţământul profesional de la 
36.000 la 108.000 şi creşterea bugetului pentru 
învăţământul profesional de la 25.000 (de mii de 
lei) la 75.000 (de mii de lei) pentru anul viitor. 

 Venim în sprijinul ministrului educaţiei 
care a propus ca elevii care obţin sub nota 
5 la testele de Evaluare Naţională să fie 
redirecţionaţi către şcolile profesionale. 
Prin această soluţie simplă stopăm 
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Autori: Raluca Turcan, Sanda-Maria Ardeleanu 
Grupul Parlamentar PDL – Camera 
Deputaţilor. Maria Grecea, Florica Cherecheş, 
Ştefan-Alexandru Băişanu,  Roxana-Florentina 
Anuşca,  Vasile Berci,  Nechita-Adrian Oros,   
Radu Zlati Grupul Parlamentar PNL – Camera 
Deputaţilor. 
 

abandonul şcolar şi creştem şansele 
elevilor care au înclinaţii pentru domenii 
teoretice să studieze la liceu, iar pentru 
cei cu bune aptitudini tehnice să 
beneficieze de o pregătire de calitate. 
Dacă vom tripla numărul de burse pentru 
învăţământul profesional, vom reuşi să 
interconectăm mai bine cerinţele pieţei 
muncii cu şcoala. În 1995, România avea 
peste 300.000 de elevi înscrişi în 
învăţământul profesional. Acum, avem de 
8 ori mai puţini tineri care beneficiază de 
acest tip de învăţământ. Pe de altă parte, 
în acest moment, unul din trei elevi nu 
obţine nota 5 la Evaluările Naţionale. 
Prin triplarea burselor profesionale  vom 
da o şansă în plus celor peste 46.000 de 
tineri 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: Majorarea sumelor 
prevăzute la Anexa 1, Cap. 1001, „Taxa 
pe valoare adăugată”. 

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

Solicităm suplimentarea bugetului Ministerului 
Educaţiei Naţionale cu suma de 170.000 ( de mii de 
lei) pentru Reparaţii capitale aferente activelor fixe. 
 
Autori: Raluca Turcan, Sanda-Maria Ardeleanu 
Grupul Parlamentar PDL – Camera 
Deputaţilor. Maria Grecea, Florica Cherecheş, 
Ştefan-Alexandru Băişanu,  Roxana-Florentina 
Anuşca,  Vasile Berci,  Nechita-Adrian Oros,   
Radu Zlati Grupul Parlamentar PNL – Camera 

De mai bine de doi ani de zile au fost 
stopate investiţiile în repararea şi 
reabilitarea şcolilor. În sute de şcoli, 
elevii învaţă în continuare înghesuiţi în 
imobile vechi, iar noile construcţii, care 
sunt nefinalizate, se degradează pe zi ce 
trece. Banii sunt necesari şi pentru 
racordarea şcolilor din mediul rural la apă 
curentă şi canalizare. Este inadmisibil ca 
în secolul XXI România să aibă sute de 
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Deputaţilor. 
 

şcoli cu toalete în curte! 
Sursa de finanţare: Majorarea sumelor 
prevăzute la Anexa 1, Cap. 1001, „Taxa 
pe valoare adăugată”. 

11 Anexa 3/25/02 Ministerul 
Educaţiei Naţionale/ 
Capitolul 6501, Paragraf 59, 
articol 0, Titlul ”Burse” 
 

Cerem majorarea burselor şcolare prin dublarea 
sumelor destinate burselor de la 470.198 (de mii de 
lei) la 900.000 ( de mii de lei).  
Autori: Raluca Turcan, Sanda-Maria Ardeleanu 
Grupul Parlamentar PDL – Camera 
Deputaţilor. Maria Grecea, Florica Cherecheş, 
Ştefan-Alexandru Băişanu,  Roxana-Florentina 
Anuşca,  Vasile Berci,  Nechita-Adrian Oros,   
Radu Zlati Grupul Parlamentar PNL – Camera 
Deputaţilor. 
 

Alocările bugetare pentru burse nu 
acoperă costurile reale ale programelor de 
studiu, acestea fiind cu mult mai mari 
faţă de sumele primite. Într-un clasament 
european al sumelor oferite pentru 
bursele sociale, România se află pe 
antepenultimul loc, acordând, de 
exemplu, studenţilor sume cuprinse între 
150-300 lei/lună, iar cheltuielile acestora 
pentru masă şi cazare sunt între 480 şi 
1800 de lei (în schimb, Marea Britanie 
oferă burse de 300 euro/lună). 
Sursa de finanţare: Majorarea sumelor 
prevăzute la Anexa 1, Cap. 1001, „Taxa 
pe valoare adăugată”. 

 

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

Generalizarea programului Şcoală după Şcoală prin 
acordarea sumei de 150.000 ( de mii de lei) pentru 
învăţământul secundar. 
 
Autori: Raluca Turcan, Sanda-Maria Ardeleanu 
Grupul Parlamentar PDL – Camera 
Deputaţilor. Maria Grecea, Florica Cherecheş, 
Ştefan-Alexandru Băişanu,  Roxana-Florentina 
Anuşca,  Vasile Berci,  Nechita-Adrian Oros,   
Radu Zlati Grupul Parlamentar PNL – Camera 
Deputaţilor. 
 

Între 37% şi 40% dintre elevii de 15 ani 
din România abia ştiu să citească, să scrie 
şi să calculeze. Aceasta este performanţa 
elevilor români la ultimele teste PISA. În 
acelaşi timp, 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”. Aproape 
400.000 de copii din România nu 
frecventează şcoala în mod regulat; peste 
320.000 de copii trăiesc în sărăcie cu nici 
doi euro pe zi; aproape 25% din copii nu 
au ce mânca. Din acest motiv propunem 
generalizarea programului ”Şcoală după 
şcoală”.  
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Sursa de finanţare: Majorarea sumelor 
prevăzute la Anexa 1, Cap. 1001, „Taxa 
pe valoare adăugată”. 

13 Anexa 3/25/01 Ministerul 
Educaţiei Naţionale/ 
Capitolul 5308, Titlul 
”Cercetare Fundamentală și 
Cercetare Dezvoltare” 
 

Majorarea cu 30.000 (de mii de lei) a bugetului 
pentru cercetare fundamentală şi cercetare 
dezvoltare.  
 
Autori: Raluca Turcan, Sanda-Maria Ardeleanu 
Grupul Parlamentar PDL – Camera 
Deputaţilor. Maria Grecea, Florica Cherecheş, 
Ştefan-Alexandru Băişanu,  Roxana-Florentina 
Anuşca,  Vasile Berci,  Nechita-Adrian Oros,   
Radu Zlati Grupul Parlamentar PNL – Camera 
Deputaţilor. 
 

România se confruntă cu o gravă 
subfinanţare a cercetării şi învăţământului 
superior. Acest lucru are nu doar 
repercusiuni pe termen scurt, ci şi pe 
termen lung. Mai precis, scade 
considerabil calitatea şi competitivitatea 
învăţământului superior şi, totodată, este 
afectată dezvoltarea durabilă a României 
în secolul XXI. Anul trecut, la nivel 
naţional, învăţământul superior a fost 
finanţat cu 0,29% din PIB-ul pe 2013. 
România se află pe poziţie codaşă în 
clasamentul european cu privire la 
finanţarea învăţământului superior. 
România alocă cercetării de 10 ori mai 
puţin decât prevede Strategia UE 2020 
(investiţii (publice şi private) în cercetare 
şi dezvoltare de 3% din PIB-ul UE). Este 
nevoie de creşterea alocării bugetare pe 
student şi direcţionarea unei părţi din 
aceasta spre dotarea laboratoarelor cu 
aparatură performantă (cu care studenţii 
respectivi lucrează în mod direct).  
Sursa de finanţare: Majorarea sumelor 
prevăzute la Anexa 1, Cap. 1001, „Taxa 
pe valoare adăugată”. 

 

14 Proiect LEGEA bugetului de 
stat pe anul 2015 
 
 
 

Se introduce un nou alin. la articolul 49, alin 3: 
Se suplimentează de la bugetul de stat, bugetul 
prevăzut pentru Ministerul Educaţiei Naţionale cu 
suma de 450.000 (mii de lei) pentru finanţarea 
Contului Educaţional. Conform art. 356 din LEN 
1/2011, fiecare nou născut trebuie să primească 500 

Fiecare nou născut trebuie să primească 
500 de euro în CONTUL PENTRU 
EDUCAŢIA PERMANENTĂ. Această 
prevedere nu se aplică. Prin această 
iniţiativă, România poate asigura viitorul 
a aproximativ 200.000 de nou-născuţi 
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de euro în contul pentru educaţia permanentă.  
Autori: Raluca Turcan, Sanda-Maria Ardeleanu 
Grupul Parlamentar PDL – Camera 
Deputaţilor. Maria Grecea, Florica Cherecheş, 
Ştefan-Alexandru Băişanu,  Roxana-Florentina 
Anuşca,  Vasile Berci,  Nechita-Adrian Oros,   
Radu Zlati Grupul Parlamentar PNL – Camera 
Deputaţilor. 

anual.  
Sursa de finanţare: Majorarea sumelor 
prevăzute la Anexa 1, Cap. 1001, „Taxa 
pe valoare adăugată”. 

15 Capitol 6501, Subcapitol 06, 
Paragraf 02, Titlul: 
”Învăţământ postuniversitar” 

Majorarea bugetului MEN cu suma 40.000 (de mii 
de lei) pentru Învăţământul postuniversitar.  
 
Autori: Raluca Turcan, Sanda-Maria Ardeleanu 
Grupul Parlamentar PDL – Camera 
Deputaţilor. Maria Grecea, Florica Cherecheş, 
Ştefan-Alexandru Băişanu,  Roxana-Florentina 
Anuşca,  Vasile Berci,  Nechita-Adrian Oros,   
Radu Zlati Grupul Parlamentar PNL – Camera 
Deputaţilor. 
 

Masteratul didactic. Calitatea 
învăţământului românesc depinde nu doar 
de nivelul de finanţare, ci şi de gradul de 
pregătire a fiecărui dascăl. Investiţia 
strategică în resursa umană presupune 
pregătirea unor cadre didactice 
profesioniste pentru disciplinele 
prevăzute în programul-cadru de 
învăţământ. 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. 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.  
Sursa de finanţare: Majorarea sumelor 
prevăzute la Anexa 1, Cap. 1001, „Taxa 
pe valoare adăugată”. 

 

16 Legea bugetului de stat pe 
2015 Anexa 3/25 Ministerul 
Educaţiei Naţionale 

Se propune alocarea sumei de 70 mii lei pentru 
reparare acoperiș Liceul Tehnologic Vlădeni, din 
comuna Vlădeni, judeţul Iaşi 
 

Autor: Deputat PSD Anghel Stanciu 

Pentru buna desfăşurare a activităţii 
didactice a elevilor încadraţi la unitatea 
de învăţământ menţionată se impune 
reabilitarea. 
Sursa de finanţare: Se redistribuie din 
bugetul alocat Ministerul Educaţiei 
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Naţionale 
17 Legea bugetului de stat pe 

2015 Anexa 3/25 Ministerul 
Educaţiei Naţionale 

Se propune alocarea sumei de 100 mii lei pentru 
reparații generale Grădinița din Rădeni, comuna 
Rășcani judeţul Iaşi 
 

Autor: Deputat PSD Anghel Stanciu 

Pentru buna desfăşurare a activităţii 
didactice a elevilor încadraţi la unitatea 
de învăţământ menţionată se impune 
reabilitarea. 
Sursa de finanţare: Se redistribuie din 
bugetul alocat Ministerul Educaţiei 
Naţionale 

 

18 Legea bugetului de stat pe 
2015 Anexa 3/25 Ministerul 
Educaţiei Naţionale 

Se propune alocarea sumei de 30 mii lei pentru 
reparare tavane la școala gimnazială Scobinți, 
judeţul Iaşi. 
 

Autor: Deputat PSD Anghel Stanciu 

Pentru buna desfăşurare a activităţii 
didactice a elevilor încadraţi la unitatea 
de învăţământ menţionată se impune 
reabilitarea. 
Sursa de finanţare: Se redistribuie din 
bugetul alocat Ministerul Educaţiei 
Naţionale 

 

19 Legea bugetului de stat pe 
2015 Anexa 3/25 Ministerul 
Educaţiei Naţionale 

Se propune alocarea sumei de 110 mii lei pentru  
reabilitare termică și încălzire centrală Grădinița 
Fântânele, judeţul Iaşi 
 

Autor: Deputat PSD Anghel Stanciu 

Pentru buna desfăşurare a activităţii 
didactice a elevilor încadraţi la unitatea 
de învăţământ menţionată se impune 
reabilitarea. 
Sursa de finanţare: Se redistribuie din 
bugetul alocat Ministerul Educaţiei 
Naţionale 

 

20 Anexa nr. 3/25 - Ministerul 
Educaţiei Naţionale  

Infrastructura școlară 52.510 mii  lei. Reabilitare și 
reparații capitale pentru 13 unități de învățământ 
din Municipiul Iași (grădinițe și școli)  
 

   
Autori: Deputați PSD Anghel Stanciu,  Sorin 

Avram Iacoban, Cristina Nichita,  Vasile 
Mocanu,  Rățoi Neculai, Constantin Adăscalitei, 

Florin Constantinescu,  Sorin Lazar, Burlea 
Marin, Emacu Gheorghe 

 

Motivația: Municipiul Iași spre 
deosebire de alte capitale de județ are nu 
numai o natalitate pozitivă ci chiar foarte 
ridicată. Acest lucru face ca populația 
preșcolară să înregistreze o creștere 
sporită de la an la an. In aceste condiții 
nu numai ca creșele și grădinițele sunt 
insuficiente, dar nici cele existente nu se 
ridică la standardele din alte capitale de 
județ. Este cazul să eliminăm 
discriminarea prin alocarea acestor 
fonduri minime pentru reabilitare și 
reparații capitale a căror indicatori 
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tehnico economici au fost aprobați și se 
află  la  Ministerul Educație Națională. 
Sursa de finanţare: Ministerul Educație 
Națională 

21 Ministerul Educaţiei 
Naţionale 
Anexa nr. 3/25/02 
Capitolul 5001, Grupa 55 
Titlul VII Alte transferuri 
Art. 01, Alineat 13 – 
Programe de dezvoltare 

Se propune suplimentarea sumelor alocate pe anul 
2015, pentru reabilitare Liceul “Taraș Sevcenko” 
din Sighetu Marmației, jud. Maramureș – suma de 
400 mii lei. 

Autor : Deputat Ion Marocico   
      Grupul Parlamentar al Minorităților 

Naționale 

Necesitate urgentă de sume pentru lucrări 
de reparații, consolidări, proiectări pentru 
buna desfășurare a activităților din 
unitatea şcolară. 
Sursa de finanțare : fondul de rezervă 
aflat la dispoziția Guvernului. 

 

22 Ministerul Educaţiei 
Naţionale 
Anexa nr. 3/25/02 
Capitolul 5001, Grupa 55 
Titlul VII Alte transferuri 
Art. 01, Alineat 13 – 
Programe de dezvoltare 

Se propune suplimentarea sumelor alocate pe anul 
2015, pe reabilitare Școala cu clasele I- VIII  din sat 
Lupcina, comuna Ulma, Jud. Suceava – suma de 
100 mii lei. 

Autor : Deputat Ion Marocico        
Grupul Parlamentar al Minorităților Naționale 

 

Necesitate urgentă de sume pentru 
construirea grupului sanitar. 
Sursa de finanțare : fondul de rezervă 
aflat la dispoziția Guvernului 

 

23 Legea Bugetului de Stat pe 
anul 2015 Anexa 3/25 
Ministerul Educaţiei 
Naţionale - Cap. 5001, 
Grupa 51, Titlul VI -  
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, art. 
01, alin. 02 - Finanțarea de 
bază a învățământului 
superior 

Se propune alocarea sumei de 2250 mii lei, pentru 
reparaţii la sala de gimnastică şi terenurile 
multifuncţionale ale bazei sportive a Universităţii 
Oradea, Facultatea de Geografie, turism şi sport, 
Municipiul Oradea, judeţul Bihor. 
 

Autor: deputat Merka Adrian Miroslav 

Pentru buna desfăşurare a activităţii 
sportive a studenţilor este necesară 
alocarea sumelor pentru reparaţii la sala 
de gimnastică şi terenurile 
multifuncţionale ale bazei sportive a 
Universităţii Oradea. 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Educaţiei Naţionale 

 

24 Legea Bugetului de Stat pe 
anul 2015 Anexa 3/25 
Ministerul Educaţiei 
Naţionale - Cap. 5001, 
Grupa 51, Titlul VI -  
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, art. 

Se propune alocarea sumei de 120 mii lei, pentru 
dotarea laboratoarelor cu calculatoare la 
Universitatea Oradea, Facultatea de Georgafie, 
turism şi sport, Municipiul Oradea, Judeţul Bihor . 
 

Autor: deputat Merka Adrian Miroslav 

Pentru buna desfăşurare a activităţii 
studenților este necesară amenajarea și 
dotarea laboratoarelor cu calculatoare. 
 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Educaţiei Naţionale  
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01, alin. 02 - Finanțarea de 
baza a învățământului 
superior 

25 Legea Bugetului de Stat pe 
anul 2015 Anexa 3/25 
Ministerul Educaţiei 
Naţionale - Cap. 5001, 
Grupa 51, Titlul VI -  
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice, art. 
01, alin. 02 - Finanțarea de 
bază a învățământului 
superior 

Se propune alocarea sumei de 300 mii lei, pentru 
construcţia unui teren multifuncţional la Liceul 
Popeşti, comuna Popeşti. 
 

Autor: deputat Merka Adrian Miroslav 

Pentru buna desfăşurare a activităţii 
școlare sportive a elevilor este necesară 
amenajarea unui teren multifuncţional, 
amenajat corespunzător, care să asigure 
elevilor  condiţiile optime şi mai ales  
siguranţa necesară în desfăşurarea 
activităţilor sportive. 
Sursa de finanţare: Bugetul Ministerului 
Educaţiei Naţionale  

 

26 Anexa 3/25- Ministerul 
Educaţiei Naţionale 

Alocarea sumei de 20.000 pentru finalizarea 
încălzirii la Școala generală cu clasele I-VIII sat 
Dostat, comuna Dostat, jud. Alba. 
 

Deputat neafiliat - Clement Negruț 

Alocarea sumei este necesară pentru 
finalizarea sistemului de încălzire 
întrerupt din lipsa de resurse financiare. 
Sursa de finanţare: Bugetul 
Ministerului Educației Naționale pe anul 
2015. 

 

27 Anexa nr. 6 /Sume defalcate 
din taxa pe valoare adăugată 
pentru finanţarea 
cheltuielilor descentralizate 
de la nivelul comunelor, 
oraşelor, municipiilor, 
sectoarelor şi municipiului 
Bucureşti pentru anul 2015 
 

Majorarea sumelor cu 2000 mii lei pentru 
transportul la şi de la locul de muncă al cadrelor 
didactice din judeţul Iaşi. 
 
 

Autori: Deputat neafiliat 
Camelia BOGDĂNICI, Deputat neafiliat  

Petru MOVILĂ 
 
 

Majorarea sumelor pentru decontarea 
transportului la şi de la locul de muncă al 
cadrelor didactice din judeţul Iaşi. 
Sursa de finanţare: Suma prevăzută în 
bugetul SGG, la capitolul Mobilier, 
aparatură birotică şi alte active corporale, 
unde pentru anul 2015 a fost alocată o 
sumă în plus de 2.589,66 mii lei, 
respectiv la  
Anexa 3/13/02,  Capitolul 
5001//Grupa/Titlul 71/art. 01/alin. 03 

 

28 Anexa nr. 3/25/01, Capitolul 
5100, Subcapitolul 01, 
Grupa/Titlul 51 

Se solicită majorarea bugetului Ministerului 
Educaţiei  cu 52.510 mii lei, fonduri necesare 
pentru modernizarea a 13 unităţi de învăţământ din 
Iaşi  
 

Suma solicitată este necesară pentru 
reabilitarea şi efectuarea unor reparaţii 
capitale la 13 unităţi de învăţământ, 
grădiniţe şi şcoli, din municipiul Iaşi. 
Menţionăm că indicatorii tehnico-
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Autori: Deputat neafiliat 
Camelia BOGDĂNICI, Deputat neafiliat  

Petru MOVILĂ 
 

economici sunt aprobaţi. 
 Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
aflat la dispoziţia Secretariatului General 
al Guvernului 

29 Anexa 3/25/02 – Ministerul 
Educaţiei Naţionale, Capitol 
5000 
  
 

Se propune suplimentarea bugetului MEN cu suma 
de 90000 mii lei pentru finanţarea per capita în 
învăţământul privat acreditat 

Autori: Deputați PNL Zlati Radu, Băişanu 
Ştefan, Cherecheş Florica, Oros Adrian, Anuşca 
Roxana, Berci Vasile, Grecea Maria,  Grupurile 

Parlamentare reunite ale PNL 

Motivaţie:  respectarea LEN 1/2011. 
Abrogarea acestei finanţări este o măsură 
discriminatorie pentru elevii ai cărui 
părinţi contribuie la bugetul de stat.  
Sursa de finanţare: bugetul Ministerul 
Finanţelor Publice, capitolul 5000 

 

30 Anexa 3/25/02 – Ministerul 
Educaţiei Naţionale , Capitol 
5001, Titlu 71, Art. 01, Alin. 
01 , Construcţii 

Se propune alocarea unor sume repartizate pentru 
reabilitări scoli din comuna Costuleni, județul Iaşi: 
Reparații curente și utilități la școala cu clasele I-
VIII sat Covasna-corp 2 –v aloare 80 mii lei. 
Finalizare construire Școala generală Hilita clasele 
I-IV, începută în urma finanțării prin HG 
1262/2006, valoare necesara pentru  finalizare: 328 
mii lei. Reparații capitale Școala Covasna, valoare: 
55 mii lei 

Autor: Deputat PNL Corneliu Mugurel 
Cozmanciuc 

Motivaţie: Pentru buna desfăşurare a 
activităţii didactice a elevilor încadraţi la 
unitățile de învăţământ  menţionate, se 
impune reabilitarea acestora de urgenţă. 
 
Sursa de finanţare: Sume alocate din 
bugetul de stat Ministerului Educaţiei 
Naţionale, Anexa 3/25/02  

 

31 Suma se introduce la 
Ministerul Educaţiei 
Naţionale, Anexa nr. 
3/25/01, Capitolul 6500, 
Grupa/Titlu 59, Titlul XI 
Alte cheltuieli  

Alocarea sumei de 500 mii de lei  pentru demararea 
procesului de instituire a cursului de Limba, cultură 
şi civilizaţie românească în unităţi de învăţământ 
publice şi private din state terţe, care nu aparţin 
Uniunii Europene: Emiratele Arabe Unite, Egipt, 
Israel, Qatar, Liban, Iordania. 
 

Iniţiator:  Deputat Ovidiu Alexandru Raeţchi 
Grup Parlamentar PNL 

Educaţia în limba maternă trebuie să 
reprezinte o prioritate pe agenda 
Executivului. Prin instituirea unor 
asemenea cursuri se urmărește 
intensificarea relaţiilor cu Diaspora 
română, păstrarea identității lingvistice, 
promovarea culturii şi valorilor naţionale. 
Sursa de finanţare: Bugetul Autoritatea 
Naţională Sanitară Veterinară și pentru 
Siguranţa Alimentelor, Anexa nr. 
3/38/01,Capitolul 5000, Grupa/Titlul 20 
Titlul II Bunuri si servicii, Grupa/Titlu 51 
Titlul VI Transferuri între unități ale 
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administrației publice. Autoritatea pentru 
Administrarea Activelor Statului, Anexa 
nr. 3/53/01, Capitolul 5000, Grupa/Titlu 
01 Cheltuieli curente. Autoritatea 
Naţională de Supraveghere a Prelucrării 
Datelor cu Caracter Personal, Anexa nr. 
3/50/01  Capitolul 5000, Grupa/Titlu 01 
Cheltuieli curente. 
Consiliul Economic si Social, Anexa nr. 
3/51/02, Capitolul 5001, Grupa/Titlu 01 
Cheltuieli curente. Autoritatea Electorală 
Permanentă, Anexa nr. 3/48/01, Capitolul 
5000, Grupa/Titlu 01 Cheltuieli curente. 
Consiliul National de Soluţionare a 
Contestațiilor, Anexa 3/52/01, Capitolul 
5000, Grupa/Titlu 01 Cheltuieli curente 

32 Anexa 3/25/02 – Ministerul 
Educaţiei Naţionale , Capitol 
5001, Titlu 71, Art. 01, Alin. 
01 Construcţii 

Se propune alocarea sumei 250 mii lei pentru 
reabilitarea Liceului de artă din municipiul Sibiu,   
județul Sibiu 
 

Autori: Deputat PNL Mircea Cazan, deputat 
PNL Ioan Tămâian, senator PNL Nicolae Neagu 
 

Motivaţie: suma este necesară pentru 
reabilitarea atelierelor liceului şi a 
reparaţiei instalaţiei de încălzire centrală, 
lucrări absolut necesare pentru 
desfăşurarea în bune condiţii a procesului 
educaţional. 
Sursa de finanţare: Sume alocate din 
bugetul de stat Ministerului Educaţiei 
Naţionale, Anexa 3/25/02  

 

33 Anexa 3/25/02 – Ministerul 
Educaţiei Naţionale, Capitol 
5001 
 

Se propune alocarea sumei de 50000 mii lei pentru 
finalizare proiect campus şcolar din comuna 
Cristian,   județul  Sibiu 
 

Autori: Deputat PNL Mircea Cazan, deputat 
PNL Ioan Tămâian, senator PNL Nicolae Neagu 
 

Motivaţie: Investiţia este necesară pentru 
finalizarea acestui obiectiv.  campusul va 
fi destinat învățământului cu profil tehnic 
si școlilor de arte si meserii 
Sursa de finanţare: Sume alocate din 
bugetul de stat Ministerului Educaţiei 
Naţionale, Anexa 3/25/02 
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34 Anexa 3/25/02 – Ministerul 
Educaţiei Naţionale , Capitol 
5001, Titlu 71, Art. 01, Alin. 
01 Construcţii 

Construirea unui imobil nou pentru preșcolarii și 
elevii claselor I-VIII, la școala nr. 2 din comuna 
Repedea, jud. Maramureș - suma necesară 7000 mii 
lei. 
 

Autori:  Senator PSD Liviu Marian Pop 
Deputat PNL Vasile Berci 

 

Imobilul vechi s-a dărâmat, iar ulterior a 
fost demolat, respectându-se procedurile 
legale. La această școală, care nu 
funcționează neexistând clădirea sunt 
arondați 183 de copii, care parcurg 3-6 
km pe jos de la cătunele unde locuiesc 
până la locul unde a funcționat Școala nr. 
2. De aici sunt transportați cu un 
microbuz școlar și un autobuz închiriat de 
primărie pe o distanță de 4 km până la 
Școala nr.1 Repedea. În comuna Repedea 
sunt 1182 de preșcolari și elevi iar 
aducerea elevilor de la Școala nr.2 la 
Școala nr.1 a dereglat grav procesul 
instructiv-educativ. Prin unitatea de 
management pentru infrastructură Școala 
aparținătoare de M.E.N. s-a întocmit 
proiectul pentru noul imobil nr.430-
B/2012.  
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă la 
dispoziția Guvernului 

 

35  Anexa 3/25-Ministerul 
Educației Naționale, 
Cap.6501, Grupa 51, 
TITLUL VI Transferuri 
intre unități ale 
administrației publice: 
2.055.359 mii lei. Cap.8401, 
Grupa 71 TITLUL XIII 
ACTIVE NEFINANCIARE: 
185.000 mii lei 
 

 Se modifica după cum urmează: Cap.6501, Grupa 
51 TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI 
ALE ADMINISTRATIEI PUBLICE: 2.009.559 mii 
lei Cap.8401, Grupa 71 
TITLUL XIII ACTIVE  
NEFINANCIARE: 230.800 mii lei 
 

Autor: Deputat PNL Vasile Horga 

Universitatea Valahia din Târgoviște are 
în construcție un campus universitar ai 
cărui construcție trenează de zeci de ani, 
aflându-se în situația de a se degrada cu 
fiecare zi. Spațiile actuale de învățământ 
sunt improprii și afectează calitatea 
procesului de învățământ. Se impune un 
efort bugetar pentru finalizarea spatiilor 
de învățământ aflate în construcție 
avansată ținând seama că în incinta 
campusului universitar a fost dat in 
folosința un Institut de Cercetare 
Multidisciplinara care poate fi utilizat 
eficient de către studenții și cadrele 
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didactice ale universității. 
36 Se introduce Capitolul IV 

Priorităţi Naţionale art. 56 
alin III în proiectul de lege 
bugetul de stat pe anul 2015: 
 
Ministerul Educaţiei 
Naţionale 
Anexa nr.3/25 
 
 
 

 (1) În anul 2015 se alocă un procent de 6% din PIB 
pentru finanţarea politicilor publice sectoriale şi 
structurale din domeniul educaţiei  şi un procent de 
1% din PIB pentru activitatea de cercetare 
ştiinţifică, în conformitate cu prevederile art. 8 din 
Legea Educaţiei Naţionale nr. 1/2011. 
(2) În acest procent sunt incluse fondurile alocate 
domeniului educaţiei prin bugetul Ministerului 
Educaţiei Naționale, precum şi sumele alocate în 
sistem descentralizat la nivelul comunelor, oraşelor, 
municipiilor, sectoarelor, municipiului Bucureşti şi 
judeţelor pentru finanţarea tipurilor de cheltuieli, 
potrivit legii, în domeniul educaţiei. 
 (4) Bugetele ordonatorilor principali de credite şi 
anexele care vizează domeniul educaţiei şi 
cercetării se modifică corespunzător.” 
 
 
 
 
Autor: Deputat Tudor Ciuhodaru - Grup PP-DD 
 

Legea 1/2011 prevede alocarea a cel 
puţin 6% din PIB, iar orice alocare sub 
această suma este ilegală şi insuficientă. 
Un lucru este cert: România este ţara cu 
peste 150000 de neştiutori de carte, cu un 
nedorit loc fruntaş printre ţările europene, 
ţara în care peste 40% din adolescenții de 
15 ani au dificultăţi  în citirea unui text şi 
în care 40% din elevi au acasă mai puţin 
de 10 cărți. Pentru învăţământul 
universitar sumele alocate vizează 
respectarea prevederilor Statutului 
Studentului şi a Legii nr. 1/2011 a 
Educaţiei Naţionale privind facilităţile 
acordate studenţilor şi valoarea burselor, 
printre care se numără creşterea 
subvenţiei pentru cămine şi cantine cu 
30%, precum şi construcţia de noi cămine 
studenţeşti, asigurându-se astfel accesul 
categoriilor defavorizate la învăţământul 
superior ce a fost asumat indirect prin 
Programul de guvernare 2013-2014, în 
care este prevăzut "accesul liber şi egal la 
educaţie şi la sănătate şi care să asigure 
cetăţenilor români o viaţă demnă". Pentru 
învățământul preuniversitar se vor putea 
realiza  investiţii în construirea 
campusurilor şcolare destinate asigurării 
serviciilor de educaţie până la nivel liceal 
(burse, cantine, cămin şi/sau transport 
zilnic asigurat), precum şi în construirea 
şi reabilitarea bazelor sportive, respectiv 
a secţiilor sportive de la nivelul unităţilor 
de învăţământ. Anul 2015 trebuie să fie 
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anul în care să se realizeze adecvat atât 
accesul la şcoală a copiilor din mediul 
rural, cât şi calitatea condiţiilor de 
învăţământ. 
 Sursa de finanţare: Bugetul de stat,  
Fonduri externe nerambursabile. 

37 Anexa 3/25/02 – Ministerul 
Educaţiei Naţionale , Capitol 
5001, Titlu 71, Art. 01, Alin. 
01 Construcţii 

Se propune suplimentarea bugetului cu suma de 
3000 mii lei pentru refacerea corpului A a 
Universităţii „Ştefan cel Mare” Suceava  
Autori : Deputat PNL Ştefan Băişanu, Grupurile 

Parlamentare  PNL reunite 

Sursa de finanţare: Anexa 3/25/02 – 
Ministerul Educaţiei Naţionale , Capitol 
5001, Titlu 71, Art. 01, Alin. 01 
Construcţii 

 

38 Anexa 3/25/02 – Ministerul 
Educaţiei Naţionale , Capitol 
5001, Titlu 71, Art. 01, Alin. 
01 Construcţii 

Se propune suplimentarea bugetului cu suma de 
3000 mii lei pentru mansardare și reparații pentru 
Școala nr 8 din mun. Suceava , jud. Suceava 
Autori: Deputat PNL Ştefan Băişanu, Grupurile 

Parlamentare  PNL reunite 

Sursa de finanţare: Anexa 3/25/02 – 
Ministerul Educaţiei Naţionale , Capitol 
5001, Titlu 71, Art. 01, Alin. 01 
Construcţii 

 

39 Anexa 3/25/02 – Ministerul 
Educaţiei Naţionale , Capitol 
5001, Titlu 71, Art. 01, Alin. 
01 Construcţii 

Se propune suplimentarea bugetului cu suma de 
11000 mii lei pentru Colegiul de Artă „Ciprian 
Porumbescu” în vederea: amenajare corp clădire 
S+P+1E, reabilitarea si consolidarea corpului A, 
inclusiv subsolul; reabilitarea si consolidarea 
corpului B si reabilitarea  terenului de sport din 
mun. Suceava, jud. Suceava 
Autori : Deputat PNL Ştefan Băişanu, Grupurile 

Parlamentare  PNL 

Sursa de finanţare: Anexa 3/25/02 – 
Ministerul Educaţiei Naţionale , Capitol 
5001, Titlu 71, Art. 01, Alin. 01 
Construcţii 

 

40 Anexa 3/25/02 – Ministerul 
Educaţiei Naţionale , Capitol 
5001, Titlu 71, Art. 01, Alin. 
01 Construcţii 

Se propune suplimentarea bugetului cu suma de 
5000 mii lei pentru reabilitare teren sport, 
reabilitare termică pentru Școala Generală nr 4, din 
mun. Suceava , jud. Suceava 
Autori : Deputat PNL Ştefan Băişanu, Grupurile 

Parlamentare  PNL 

Sursa de finanţare: Anexa 3/25/02 – 
Ministerul Educaţiei Naţionale , Capitol 
5001, Titlu 71, Art. 01, Alin. 01 
Construcţii 

 

41 Anexa 3/25/02 – Ministerul 
Educaţiei Naţionale , Capitol 
5001, Titlu 71, Art. 01, Alin. 
01 Construcţii 

Se propune suplimentarea bugetului cu suma de 
1000 mii lei pentru reabilitare teren sport 
mansardare, dotare Sali de clasa, laboratoare si 
cabinete  pentru Școala Generală nr 9, din mun. 

Sursa de finanţare: Anexa 3/25/02 – 
Ministerul Educaţiei Naţionale , Capitol 
5001, Titlu 71, Art. 01, Alin. 01 
Construcţii 
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Suceava, jud. Suceava 
Autori : Deputat PNL Ştefan Băişanu, Grupurile 

Parlamentare  PNL 
42 Anexa 3/25/02 – Ministerul 

Educaţiei Naţionale , Capitol 
5001, Titlu 71, Art. 01, Alin. 
01 Construcţii 

Se propune suplimentarea bugetului cu suma de 
1000 mii lei pentru reabilitare cămin, cantină, dotări 
atelier practica  pentru Colegiul Tehnic „Petru 
Musat”, din mun. Suceava , jud. Suceava 
Autori : Deputat PNL Ştefan Băişanu, Grupurile 

Parlamentare  PNL 

Sursa de finanţare: Anexa 3/25/02 – 
Ministerul Educaţiei Naţionale , Capitol 
5001, Titlu 71, Art. 01, Alin. 01 
Construcţii 

 

43 Anexa 3/25/02 – Ministerul 
Educaţiei Naţionale , Capitol 
5001, Titlu 71, Art. 01, Alin. 
01 Construcţii 

Se propune suplimentarea bugetului cu suma de 
1000 mii lei pentru reabilitare cămin, cantină, dotări 
atelier practica  pentru Colegiul Tehnic de Industrie 
Alimentară, din mun. Suceava , jud. Suceava 
Autori : Deputat PNL Ştefan Băişanu, Grupurile 

Parlamentare  PNL 

Sursa de finanţare: Anexa 3/25/02 – 
Ministerul Educaţiei Naţionale , Capitol 
5001, Titlu 71, Art. 01, Alin. 01 
Construcţii 

 

44 Anexa 3/25/02 – Ministerul 
Educaţiei Naţionale , Capitol 
5001, Titlu 71, Art. 01, Alin. 
01 Construcţii 

Se propune suplimentarea bugetului cu suma de 
1000 mii lei pentru reabilitare cămin, cantina, dotări 
atelier practica  pentru Colegiul Tehnic „Samuil 
Isopescu”, din mun. Suceava , jud. Suceava 
Autori : Deputat PNL Ştefan Băişanu, Grupurile 

Parlamentare  PNL 

Sursa de finanţare: Anexa 3/25/02 – 
Ministerul Educaţiei Naţionale , Capitol 
5001, Titlu 71, Art. 01, Alin. 01 
Construcţii 

 

45 Anexa 3/25/02 – Ministerul 
Educaţiei Naţionale , Capitol 
5001, Titlu 71, Art. 01, Alin. 
01 Construcţii 

Se propune suplimentarea bugetului cu suma de 
1000 mii lei pentru reabilitare cămin, cantina, dotări 
atelier practica  pentru Colegiul Tehnic „Petru 
Rareş”, din mun. Suceava , jud. Suceava 
Autori : Deputat PNL Ştefan Băişanu, Grupurile 

Parlamentare  PNL 

Sursa de finanţare: Anexa 3/25/02 – 
Ministerul Educaţiei Naţionale , Capitol 
5001, Titlu 71, Art. 01, Alin. 01 
Construcţii 

 

46 Anexa 3/25/02 – Ministerul 
Educaţiei Naţionale , Capitol 
5001, Titlu 71, Art. 01, Alin. 
01 Construcţii 

Se propune suplimentarea bugetului cu suma de 
5000 mii lei pentru  dotare cu echipamente tehnice 
pentru laboratoare pentru Colegiul National „Stefan 
cel Mare”, din mun. Suceava , jud. Suceava 
Autori : Deputat PNL Ştefan Băişanu, Grupurile 

Parlamentare  PNL 

Sursa de finanţare: Anexa 3/25/02 – 
Ministerul Educaţiei Naţionale , Capitol 
5001, Titlu 71, Art. 01, Alin. 01 
Construcţii 

 

47 Anexa 3/25/02 – Ministerul 
Educaţiei Naţionale , Capitol 

Se propune suplimentarea bugetului cu suma de 
1000 mii lei pentru reabilitare cămin, cantina pentru 

Sursa de finanţare: Anexa 3/25/02 – 
Ministerul Educaţiei Naţionale , Capitol 
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5001, Titlu 71, Art. 01, Alin. 
01 Construcţii 

Colegiul Naţional „Mihai Eminescu”, din mun. 
Suceava, jud. Suceava 
Autori: Deputat PNL Ştefan Băişanu, Grupurile 

Parlamentare  PNL 

5001, Titlu 71, Art. 01, Alin. 01 
Construcţii 

48 Anexa 3/25/02 – Ministerul 
Educaţiei Naţionale , Capitol 
5001, Titlu 71, Art. 01, Alin. 
01 Construcţii 

Se propune suplimentarea bugetului cu suma de 
1000 mii lei pentru mobilier si dotare mobilier 
pentru Colegiul Naţional „Dimitrie Cantemir”, din 
mun. Suceava, jud. Suceava 
Autori: Deputat PNL Ştefan Băişanu, Grupurile 

Parlamentare  PNL 

Sursa de finanţare: Anexa 3/25/02 – 
Ministerul Educaţiei Naţionale , Capitol 
5001, Titlu 71, Art. 01, Alin. 01 
Construcţii 

 

49 Anexa 3/25/02 – Ministerul 
Educaţiei Naţionale , Capitol 
5001, Titlu 71, Art. 01, Alin. 
01 Construcţii 

Se propune suplimentarea bugetului cu suma de 
10000 mii lei pentru reabilitare bazin înot, teren 
sport si reabilitare termica a Scolii nr 3, din mun. 
Suceava , jud. Suceava 
Autori: Deputat PNL Ştefan Băişanu, Grupurile 

Parlamentare  PNL 

Sursa de finanţare: Anexa 3/25/02 – 
Ministerul Educaţiei Naţionale , Capitol 
5001, Titlu 71, Art. 01, Alin. 01 
Construcţii 

 

50 Anexa 3/25/02 – Ministerul 
Educaţiei Naţionale , Capitol 
5001, Titlu 71, Art. 01, Alin. 
01 Construcţii 

Se propune suplimentarea bugetului cu suma de 180 
mii lei pentru înlocuirea acoperișului  Școlii nr 11, 
din mun. Suceava, jud. Suceava 
Autori: Deputat PNL Ştefan Băişanu, Grupurile 

Parlamentare  PNL 

Sursa de finanţare: Anexa 3/25/02 – 
Ministerul Educaţiei Naţionale , Capitol 
5001, Titlu 71, Art. 01, Alin. 01 
Construcţii 

 

51 Anexa 3/25/02 – Ministerul 
Educaţiei Naţionale , Capitol 
5001, Titlu 71, Art. 01, Alin. 
01 Construcţii 

Se propune suplimentarea bugetului cu suma de 
3000 mii lei pentru refacerea corpului A a 
Universităţii „Ştefan cel Mare” Suceava  
Autori : Deputat PNL Ştefan Băişanu, Grupurile 

Parlamentare  PNL reunite 

Sursa de finanţare: Anexa 3/25/02 – 
Ministerul Educaţiei Naţionale , Capitol 
5001, Titlu 71, Art. 01, Alin. 01 
Construcţii 

 

52 Anexa 3/25 Ministerul 
Educației Naționale 
 

Se alocă suma de 595 mii lei Cofinanţarea 
proiectului de reabilitare, extindere și dotare a unei 
clădiri din zona metropolitana Constanța, comuna 
Corbu, în vederea utilizării acestuia drept centru de 
Tineret Judeţul Constanţa - Comuna Corbu 
Autori: Deputat Independent Tararache Mihai 

Sursa de finanțare: diminuarea 
bugetului Ministerul Educației Naționale, 
capitol 5000, grupa 20, “Bunuri și 
servicii”, cu suma 595 mii lei 

 

53 Anexa 3/25 Ministerul 
Educației Naționale 
 

Se alocă suma de 32 mii lei Dotare laboratoare – 
Liceul Tehnologic 'C.A. Rosetti', B-dul 1 mai, nr. 
44 județul Constanța - Municipiul Constanta 

Sursa de finanțare: diminuarea 
bugetului Ministerul Educației Naționale, 
capitol 5000, grupa 20, “Bunuri și 
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Autori: Deputat Independent Tararache Mihai servicii”, cu suma de 32 mii lei 
54 Anexa 3/25 Ministerul 

Educației Naționale 
 

Se alocă suma de 150 mii lei pentru Reparaţii – 
Şcoala Gimnaziala Lumina Judeţul Constanţa - 
Comuna Lumina 
Autori: Deputat Independent Tararache Mihai 

Sursa de finanțare: diminuarea 
bugetului Ministerul Educației Naționale, 
capitol 5000, grupa 20, “Bunuri și 
servicii”, cu suma de 150 mii lei 

 

55 Anexa 3/25 Ministerul 
Educației Naționale 
 

Se alocă suma de 25 mii lei suma de Reparaţii pazie 
- Grădinița cu program normal Luminița din 
localitatea Lumina județul Constanța - Comuna 
Lumina 
Autori: Deputat Independent Tararache Mihai 

Sursa de finanțare: diminuarea 
bugetului Ministerul Educației Naționale, 
capitol 5000, grupa 20, “Bunuri și 
servicii”, cu suma de 25 mii lei 

 

56 Anexa 3/25 Ministerul 
Educației Naționale 
 

Se alocă suma de 5000 mii lei construirea unei 
creşe pentru copii județul Constanța – Comuna 
Lumina 
 
Autori: Deputat Independent Tararache Mihai 

Sursa de finanțare: diminuarea 
bugetului Ministerul Educației Naționale, 
capitol 5000, grupa 20, “Bunuri și 
servicii”, cu suma de 5000 mii lei 

 

57 Anexa 3/25 Ministerul 
Educației Naționale 
 

Se alocă suma de 400 mii lei. Pavare curţi şcoli sat 
Istria si sat Nuntaşi județul Constanta - Comuna 
Istria 
 
Autori: Deputat Independent Tararache Mihai 

Sursa de finanțare: diminuarea 
bugetului Ministerul Educației Naționale, 
capitol 5000, grupa 20, “Bunuri și 
servicii”, cu suma de 400 mii lei 

 

58 Anexa 3/25 Ministerul 
Educației Naționale 
 

Se alocă suma de 800 mii lei Studiu de fezabilitate 
şi construire grădiniţa în localitatea Mihai Viteazu 
Judeţul Constanța - Comuna Mihai Viteazu 
 
Autori: Deputat Independent Tararache Mihai 

Sursa de finanțare: diminuarea 
bugetului Ministerul Educației Naționale, 
capitol 5000, grupa 20, “Bunuri și 
servicii”, cu suma de 800 mii lei 

 

59 Anexa 3/25 Ministerul 
Educației Naționale 
 

Se alocă suma de 373,822 mii lei Reabilitare şcoală 
sat Corbu județul Constanta - Comuna Corbu 
 
Autori: Deputat Independent Tararache Mihai 

Sursa de finanțare: diminuarea 
bugetului Ministerul Educației Naționale, 
capitol 5000, grupa 20, “Bunuri și 
servicii”, cu suma de 373,822  mii lei 

 

60 Anexa 3/25 Ministerul 
Educației Naționale 
 

Se alocă suma de 400 mii lei Pavare curţi şcoli sat 
Istria și sat Nuntaşi județul Constanța - Comuna 
Istria 
 
Autori: Deputat Independent Tararache Mihai 

Sursa de finanțare: diminuarea 
bugetului Ministerul Educației Naționale, 
capitol 5000, grupa 20, “Bunuri și 
servicii”, cu suma de 400 mii lei 

 

61 Anexa 3/25 Ministerul Se alocă suma de 200 mii lei pentru finanţare Sursa de finanțare: diminuarea  
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Educației Naționale 
 

construire grădiniţa sat Nuntaşi judeţul Constanța - 
Comuna Istria 
 
Autori: Deputat Independent Tararache Mihai 

bugetului Ministerul Educației Naționale, 
capitol 5000, grupa 20, “Bunuri și 
servicii”, cu suma de 200 mii lei 

62 Anexa nr. 3/25 / 03   
Ministerul Educaţie 
Naţionale 

Se propune suplimentare bugetului Ministerului 
Educaţiei Naţionale Anexa nr. 3/ 25 / 03 cu suma de 
200.000 lei pentru mansardarea salii de sport a  
Şcolii Gimnaziale nr 59,  oraș București,  sector 6  
 

Iniţiator: Deputat PDL Geanta Florian Daniel 
   

Se solicită admiterea amendamentului 
pentru reabilitarea acestei săli de sport 
având în vedere stadiul avansat de 
degradare a acoperișului 
Sursa de finanţare: Din bugetul 
Ministerului Educației Naționale și din 
Fondul de rezervă al Guvernului 

 

63 Anexa nr. 3/25 / 03   
Ministerul Educaţie 
Naţionale 

Se propune suplimentare bugetului Ministerului 
Educaţiei Naţionale Anexa nr. 3/ 25 / 03 cu suma de 
2.700.000 lei pentru construirea unei săli de sport a 
Colegiului Tehnic Gheorghe Asachi oraș București,  
Sector 6  
 

Iniţiator: Deputat PDL Geanta Florian Daniel 
   

Se solicită admiterea amendamentului 
pentru construirea acestei săli de sport 
deoarece acest colegiu  nu are sala de 
sport si pe perioada iernii nu se pot 
efectua orele de educație fizică 
Sursa de finanţare: Din bugetul 
Ministerului Educației Naționale și din 
Fondul de rezervă al Guvernului 

 

64 Anexa nr. 3/25 / 03   
Ministerul Educaţie 
Naţionale 

Se propune suplimentare bugetului Ministerului 
Educaţiei Naţionale Anexa nr. 3/ 25 / 03 cu suma de 
300.000 lei pentru reabilitarea terenului de sport al 
Colegiului National Grigore Moisil, oraș București, 
Sector 6  
 

Iniţiator Deputat PDL Geanta Florian Daniel 
   

Se solicită admiterea amendamentului 
pentru reabilitarea acestui teren de sport 
al Colegiului National Grigore Moisil 
având în vedere stadiul avansat de 
degradare a suprafeței de teren. 
Sursa de finanţare: Din bugetul 
Ministerului Educației Naționale și din 
Fondul de rezervă al Guvernului 

 

65 Anexa nr. 3/25 / 03   
Ministerul Educaţie 
Naţionale 

Se propune suplimentare bugetului Ministerului 
Educaţiei Naţionale Anexa nr. 3/ 25 / 03 cu suma de 
120.000 lei pentru reabilitarea salii de sport al  
Şcolii Gimnaziale nr 164 , oraș București, Sector 6 
  

Iniţiator: Deputat PDL Geanta Florian Daniel 

Se solicită admiterea amendamentului 
pentru reabilitarea acestei Sali de sport a 
şcoli, având în vedere stadiul avansat de 
degradare a acoperișului  
Sursa de finanţare: Din bugetul 
Ministerului Educației Naționale și din 
Fondul de rezervă al Guvernului 

 

66 Anexa nr. 3/25 / 03   Se propune suplimentare bugetului Ministerului Se solicită admiterea amendamentului  
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Ministerul Educaţie 
Naţionale 

Educaţiei Naţionale Anexa nr. 3/ 25 / 03 cu suma de 
150.000 lei pentru renovarea instalației termice a 
Liceului Tehnologic Antim Ivireanu, Oraș 
București, Sector 6  
 

Iniţiator: Deputat PDL Geanta Florian Daniel 
   

pentru renovarea instalației termice a 
liceului, având în vedere faptul că în 
acest moment el nu funcționează și nu 
există căldura în interiorul liceului 
Sursa de finanţare: Din bugetul 
Ministerului Educației Naționale și din 
Fondul de rezervă al Guvernului 

67 Anexa nr. 3/25 / 03   
Ministerul Educaţie 
Naţionale 

Se propune suplimentare bugetului Ministerului 
Educaţiei Naţionale Anexa nr. 3/ 25 / 03 cu suma de 
150.000 lei pentru reabilitarea salii de sport a Şcolii 
Gimnaziale Adrian Paunescu, Oraș București, 
Sector 6  
 

Iniţiator: Deputat PDL Geanta Florian Daniel 
   

Se solicită admiterea amendamentului 
pentru reabilitarea acestei săli de sport a  
şcoli, având în vedere stadiul avansat de 
degradare. 
Sursa de finanţare: Din bugetul 
Ministerului Educației Naționale și din 
Fondul de rezervă al Guvernului 

 

68 Anexa nr. 3/25 / 03   
Ministerul Educaţie 
Naţionale 

Se propune suplimentare bugetului Ministerului 
Educaţiei Naţionale Anexa nr. 3/ 25 / 03 cu suma de 
2.700.000 lei construire unei săli de sport a Şcolii 
Gimnaziale nr 197, oraș București, sector 6  
 
 

Iniţiator: Deputat PDL Geanta Florian Daniel 
   

Se solicită admiterea amendamentului 
pentru construire acestei săli de sport  
şcoli, având în vedere faptul ca aceasta 
școala nu are sala de sport si pe perioada 
iernii nu se pot efectua orele de educație 
fizica 
Sursa de finanţare: Din bugetul 
Ministerului Educației Naționale și din 
Fondul de rezervă al Guvernului 

 

69 Anexa nr. 3/25 / 03   
Ministerul Educaţie 
Naţionale 

Se propune suplimentare bugetului Ministerului 
Educaţiei Naţionale Anexa nr. 3/ 25 / 03 cu suma de 
300.000 lei pentru reabilitarea Şcolii Gimnaziale 
Adrian Paunescu, oraș București, sector 6  
 

Iniţiator: Deputat PDL Geanta Florian Daniel 
 

Se solicită admiterea amendamentului 
pentru reabilitarea acestei şcoli, având în 
vedere stadiul avansat de degradare a 
sălilor de clasă. 
Sursa de finanţare: Din bugetul 
Ministerului Educației Naționale și din 
Fondul de rezervă al Guvernului 

 

70 Anexa nr. 3/25 / 03   
Ministerul Educaţie 
Naţionale 

Se propune suplimentare bugetului Ministerului 
Educaţiei Naţionale Anexa nr. 3/ 25 / 03 cu suma de 
150.000 lei pentru renovarea instalației termice a 
colegiului tehnic Petru Maior, oraș București, 

Se solicită admiterea amendamentului 
pentru renovarea instalației termice 
sistem a colegiului tehnic, având în 
vedere faptul că în acest moment el nu 
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Sector 6  
 
Iniţiator: Deputat PDL  Geanta Florian Daniel 

   

funcționează și nu există căldură în 
interiorul colegiului. 
Sursa de finanţare: Din bugetul 
Ministerului Educației Naționale și din 
Fondul de rezervă al Guvernului 

71 Anexa nr. 3/25 / 03   
Ministerul Educaţie 
Naţionale 

Se propune suplimentare bugetului Ministerului 
Educaţiei Naţionale Anexa nr. 3/ 25 / 03 cu suma de 
100.000 lei pentru renovarea pardoselii holurilor 
Şcolii Gimnaziale nr 193, oraș București, Sector 6  
 

Iniţiator: Deputat PDL Geanta Florian Daniel 

Se solicită admiterea amendamentului 
pentru reabilitarea acestei şcoli, având în 
vedere stadiul avansat de degradare a 
pardoselii holurilor acestei școli 
Sursa de finanţare: Din bugetul 
Ministerului Educației Naționale și din 
Fondul de rezervă al Guvernului 

 

72 Legea Bugetului de Stat pe 
2015  Ministerul Educaţiei 
Naţionale Anexa 3/25/ 
 
 
 

Se propune suplimentarea bugetului cu suma de 500 
mii RON pentru obiectivul  Şcoala   cu  24 săli de 
clasă (Şcoala nr.12) din Municipiul Călăraşi  Jud. 
Călăraşi. 

Autor: Deputat Dragomir Maria – Grupul 
Parlamentar PP-DD 

Solicitam aceasta sumă pentru finalizarea 
lucrărilor interioare şi exterioare începute 
la acest obiectiv. 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului  
 

 

73 Ministerul Educaţiei 
Naţionale; Capitolul 5001, 
Grupa/Titlu 55, Titlul VII 
ALTE TRANSFERURI, 
Anexa nr.3/25/02, pag.2, 
Articolul 01, Alineat 13 - 
Programe de dezvoltare. 

Se propune suplimentarea sumelor alocate pentru 
2015, astfel: Finalizarea construcţiei grădiniţei din 
comuna Caraşova, Jud. Caraş-Severin - suma  45 
mii lei 

Autor: Deputat Ghera Giureci-Slobodan - 
Grupul Parlamentar al Minorităţilor Naţionale 

Suma este necesară pentru finalizare 
construcţie grădiniţă , foarte necesară 
pentru comunitatea locală; 
Sursa de finanţare: Fondul de rezervă 
bugetară la dispoziţia Guvernului. 
 

 

74 Anexa nr.3/25 Ministerul 
Educaţiei Naţionale 
65000151 TITLUL VI 
TRANSFERURI ÎNTRE 
UNITĂŢI ALE 
ADMINISTRAŢIEI 
PUBLICE 
Propuneri 2015 ..... 
2.124.400 mii lei 

Propunem includerea pentru anul 2015 a sumei de 
1.400 mii lei destinată înfiinţării Centrului atestat de 
formare continuă în limbile minorităţilor naţionale, 
în limba maghiară Propuneri 2015 .... 2.125.800 mii 
lei 
 
Autori: Markó Béla , Lider Grup UDMR Senat 

Máté András Levente Lider Grup UDMR 
Camera Deputaţilor, Erdei D. István, deputat 

UDMR, Végh Alexandru, senator UDMR 

Conform art.99, alin.1 din Legea 
nr1/2011: “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 
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cluburile copiilor.” 
Sursa de finanţare: Anexa 3/65 
Ministerul Finanţelor Publice - Acţiuni 
Generale, 5410 Alte servicii publice 
generale, 540150 Alte servicii publice 
generale 

75 Ministerul Educaţiei 
Naţionale Anexa nr. 3/25/02 
Capitolul 5001, Grupa 55 
Titlul VII Alte transferuri 
Art. 01, Alineat 13 – 
Programe de dezvoltare 

Se propune suplimentarea sumelor alocate pe anul 
2015, astfel: Reabilitare Școala cu clasele I-IV din 
localitatea Brăteşti, judeţul Iaşi cu suma de 100 mii 
lei 

Autor: Deputat Miron Ignat, Grupul 
Parlamentar al Minorităților Naționale 

Necesitate urgentă de sume pentru lucrări 
de reparații, consolidări, proiectări pentru 
buna desfășurare a activităților din 
unitatea şcolară. 
Sursa de finanțare: Fondul de rezervă 
aflat la dispoziția Guvernului. 

 

76 Ministerul Educaţiei 
Naţionale Anexa nr. 3/25/02 
Capitolul 5001, Grupa 55 
Titlul VII Alte transferuri 
Art. 01, Alineat 13 – 
Programe de dezvoltare 

Se propune suplimentarea sumelor alocate pe anul 
2015, astfel: Reabilitare Școala cu clasele I- VIII 
localitatea Bainet, jud. Suceava cu suma de 80 mii 
lei  

Autor: Deputat Miron Ignat (Grupul 
Parlamentar al Minorităților Naționale) 

Necesitate urgentă de sume pentru 
construirea grupului sanitar. 
Sursa de finanțare : fondul de rezervă 
aflat la dispoziția Guvernului 

 

77 Anexa 3/25/02  
Capitolul 5000, Grupa/Titlul 
51, Titlul VI –Transferuri 
între unităţi ale 
administraţiei publice 
 
Ministerul 
Educaţiei Naţionale 

Se propune suplimentarea bugetului Ministerului 
Educaţiei Naţionale cu suma de 7.000 mii lei pentru 
Palatul Copiilor Constanţa - reparaţii capitale 
(acoperiş, reparaţii interioare, sala festivităţi). 
 
 
 
 
 

Autor: Senator  PNL - Chiru Gigi Christian 
 

În cei peste 60 de existenţă, Palatul 
Copiilor a reprezentat cea mai importantă 
instituţie constănţeană pentru educaţia 
non-formală a elevilor, în domeniile 
cultural-artistic, tehnico-ştiinţific şi 
sportiv. De-a lungul anilor, instituţia a 
adus numeroase premii la concursurile de 
profil, fiind recunoscută şi apreciată la 
nivel naţional şi internaţional. Sala de 
spectacole, cu o capacitate de 300 de 
locuri pe scaune, găzduieşte spectacole 
artistice, manifestări culturale naţionale şi 
internaţionale, simpozioane, expoziţii, 
fiind în permanenţă la dispoziţia 
comunităţii locale. Actualmente, 
programele educaţionale oferite prin 
cercurile Palatului Copiilor sunt 
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frecventate de peste 3000 copii din 
municipiul Constanţa. Începând cu anul 
2004, prin dispoziţia inspectorului 
general, o parte din etajul 1- aripa de vest 
a clădirii Palatului Copiilor este ocupată 
de Casa Corpului Didactic Constanţa, cea 
mai importantă instituţie de formare 
continuă la nivel judeţean şi una dintre 
cele mai apreciate din ţară. În ciuda 
reparaţiilor efectuate în urmă cu 7 ani, 
clădirea este într-un stadiu avansat de 
degradare şi necesită reparaţii capitale 
urgente, în special acoperişul şi sala de 
festivităţi. La ultimul etaj, în spaţiul 
alocat Casei Corpului Didactic tavanele 
sunt complet deteriorate, existând riscul 
real al unor grave accidentări a 
personalului angajat, prin desprinderea 
bucăţilor de tencuială. Inundaţiile 
produse la fiecare ploaie sau topire a 
zăpezii, dar şi mucegaiul rezultat din 
cauza umezelii au distrus documente 
importante de arhivă şi cărţi rare, piese de 
mobilier. Mai mult, infiltrările de apă pot 
produce în orice moment riscul de 
electrocutare. 
Sursa de finanţare: Prin diminuarea 
sumelor alocate la Anexa 
3/25/5001/51/01 Transferuri curente 

78 Anexa 3/25/02  
 Capitolul 5000, 
Grupa/Titlul 51, Titlul VI –
Transferuri între unităţi ale 
administraţiei publice 
 

Se propune suplimentarea bugetului Ministerului 
Educaţiei Naţionale cu suma de  1.200 mii lei 
pentru Şcoala nr. 11 "Dr. Constantin Angelescu" 
Constanţa - reparaţii capitale  (acoperiş, faţadă, 
interioare): suma solicitată - 1.200 mii lei. 
 

Școala Gimnazială Nr. 11 „Dr. 
Constantin Angelescu” Constanța, având 
ca structură Grădinița cu Program 
Normal Nr. 23 Constanța, este una dintre 
cele mai vechi şcoli din oraşul Constanţa, 
fiind înscrisă în tradiţia învăţământului 
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Ministerul Educaţiei 
Naţionale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Autor:  Senator  PNL- Chiru Gigi Christian 
 

dobrogean ca un model de şcoală care a 
cunoscut transformările profunde. 
Instituţia a reuşit să parcurgă cu succes 
87 de ani de performanţe şcolare prin 
elevii pe care i-a instruit şi cu sprijinul 
corpului profesoral pe care l-a avut de-a 
lungul timpului. În cadrul unității de 
învățământ sunt înscriși 402 elevi pentru 
anul școlar 2014-2015  (ciclul 
preșcolar+ciclul primar+ciclul 
gimnazial). Elevii își desfășoară 
activitatea în 9 săli de clasă, în două 
schimburi. Clădirea este compusă din 
parter şi etaj. La etaj, datorită 
acoperișului deteriorat (porțiuni în care 
țigla este lipsă sau spartă, nu are asterială 
și folie anticondens), plouă în sălile de 
clasă și pe holul  unității de învățământ, 
riscul de prăbușire a tavanului peste elevi 
fiind foarte ridicat. În holul grădiniței, 
infiltrările au afectat instalația electrică, 
riscul fiind acela de electrocutare. Pereții 
clădirii sunt foarte groși, rezistenți, dar 
prezintă urme de igrasie, datorită 
umezelii excesive. Este evident că cele 
două obiective necesită reparaţii capitale 
urgente. Prin urmare, solicităm 
suplimentarea cu 8.200 mii lei a sumelor 
prevăzute la Capitolul 6501, grupa 70 – 
„Cheltuieli de capital” şi grupa 71 - Titlul 
XIII „Active nefinanciare”, articolul 03 – 
„Reparaţii capitale aferente activelor 
fixe” şi direcţionarea acestora pentru 
reparaţiile aferente celor două obiective 
educaţionale din municipiul Constanţa. 
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Sursa de finanţare: Prin diminuarea 
sumelor alocate la Anexa 
3/25/5001/51/01 Transferuri curente  

79 Anexa 3/25/01/ 
cap. 5001/grupa 51 
Ministerul Educaţiei 
Naţionale 

Majorare cu suma de 100 mii lei pentru finalizare 
construcţie Şcoală generală “Ştefan Bozian” din 
localitatea Şeitin, judeţul Arad. 
 
 
Autor:  Senator  PNL - Constantin Traian Igaș 

Investiţia este începută în anul 2008 prin 
Inspectoratul Şcolar Judeţean Arad, dar 
administraţia locală este dispusă să o 
preia pentru a o finaliza mai repede. 
Fondurile sunt necesare pentru 
continuarea lucrărilor la obiectivul 
specificat. Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Transporturilor la 
Anexa  3/24/02/cap. 5001/grupa 
51/art.01/alin.01 cu suma menţionată în 
amendament. 
Sursa de finanțare: includerea acestui 
obiectiv în proiectele prioritare ale MT pe 
anul 2015 în ceea ce priveşte 
infrastructura rutieră la capitolul 
continuarea programului de construcţie a 
variantelor de ocolire. 

 

80 Anexa 3/25/01/ 
cap. 5001/grupa 51 
Ministerul Educaţiei 
Naţionale 

Majorare cu suma de 500 mii lei pentru continuare 
construcție Şcoală generală cu clasele I-XII din 
localitatea Zădăreni, judeţul Arad. 
 
Autor:  Senator PNL -  Constantin Traian Igaș 

Proiectul este în fază de execuţie. 
Fondurile sunt necesare pentru 
continuarea lucrărilor la obiectivul 
specificat. Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Educaţiei 
Naţionale la Anexa  3/25/01/cap. 
5001/grupa51 cu suma menţionată în 
amendament. 
Sursa de finanțare: Prin diminuarea 
sumelor alocate la Anexa 
3/25/5001/51/01 Transferuri curente 

 

81 Anexa 3/25/01/ 
cap. 5001/grupa 51 
Ministerul Educaţiei 
Naţionale 

Majorare cu suma de 359 mii lei pentru finalizare 
constructive Campus Şcolar din oraşul Nădlac, 
judeţul Arad. 
 

Proiectul este în fază de execuţie. 
Fondurile sunt necesare pentru 
continuarea lucrărilor la obiectivul 
specificat. Se propune suplimentarea 
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Autor:  Senator PNL - Constantin Traian Igaș 

bugetului Ministerului Educaţiei 
Naţionale la Anexa  3/25/01/cap. 
5001/grupa 51 cu suma menţionată în 
amendament. 
Sursa de finanțare: Prin diminuarea 
sumelor alocate la Anexa 
3/25/5001/51/01 Transferuri curente 

82 Anexa 3/25/01/ 
cap. 5001/grupa 51 
Ministerul Educaţiei 
Naţionale 

Majorare cu suma de 693.395,96 pentru reabilitare 
Școala Generală nr. 2cu clasele I-IV  în localitatea 
Pecica, județul Arad. 
 

Autor:  Senator PNL - Constantin Traian Igaș 

Proiectul este în fază de execuţie. 
Fondurile sunt necesare pentru 
continuarea lucrărilor la obiectivul 
specificat. Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Educaţiei 
Naţionale la Anexa  3/25/01/cap. 
5001/grupa51 cu suma menţionată în 
amendament. 
Sursa de finanțare: Prin diminuarea 
sumelor alocate la Anexa 
3/25/5001/51/01 Transferuri curente 

 

83 Anexa 3/25/01/ 
cap. 5001/grupa 51 
Ministerul Educaţiei 
Naţionale 

Majorare cu suma de 450 mii lei pentru Școala cu 
clasele I-VIII  în localitatea Pecica, județul Arad. 
 
Autor:  Senator PNL - Constantin Traian Igaș 

Proiectul este în fază de execuţie. 
Fondurile sunt necesare pentru 
continuarea lucrărilor la obiectivul 
specificat. Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Educaţiei 
Naţionale la Anexa  3/25/01/cap. 
5001/grupa51 cu suma menţionată în 
amendament. 
Sursa de finanțare: Prin diminuarea 
sumelor alocate la Anexa 
3/25/5001/51/01 Transferuri curente 

 

84 Anexa 3/25/01/ 
cap. 5001/grupa 51 
Ministerul Educaţiei 
Naţionale 

Majorare cu suma de 100 mii lei pentru înlocuire 
acoperiș și amenajare grupuri sanitare Şcoala mică 
Sânpetru German, județul Arad. 
 

Autor:  Senator PNL - Constantin Traian Igaș 

Proiectul este în fază de execuţie. 
Fondurile sunt necesare pentru 
continuarea lucrărilor la obiectivul 
specificat. Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Educaţiei 
Naţionale la Anexa  3/25/01/cap. 
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5001/grupa51 cu suma menţionată în 
amendament. 
Sursa de finanțare: Prin diminuarea 
sumelor alocate la Anexa 
3/25/5001/51/01 Transferuri curente 

85 Anexa 3/25/01/ 
cap. 5001/grupa 51 
Ministerul Educaţiei 
Naţionale 

Majorare cu suma de 100 mii lei pentru înlocuire 
acoperiș și tâmplărie - amenajare grup sanitar 
Şcoala Munar, județul Arad. 
 
 

Autor:  Senator PNL - Constantin Traian Igaș 

Proiectul este în fază de execuţie. 
Fondurile sunt necesare pentru 
continuarea lucrărilor la obiectivul 
specificat. Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Educaţiei 
Naţionale la Anexa  3/25/01/cap. 
5001/grupa51 cu suma menţionată în 
amendament. 
Sursa de finanțare: Prin diminuarea 
sumelor alocate la Anexa 
3/25/5001/51/01 Transferuri curente 

 

86 Anexa 3/25/01/ 
cap. 5001/grupa 51 
Ministerul Educaţiei 
Naţionale 

Majorare cu suma de 200 mii lei pentru amenajare 
grupuri sanitare si teren sport Şcoala mare Sinpetru 
German, județul Arad. 
 

Autor:  Senator PNL - Constantin Traian Igaș 

Proiectul este în fază de execuţie. 
Fondurile sunt necesare pentru 
continuarea lucrărilor la obiectivul 
specificat. Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Educaţiei 
Naţionale la Anexa  3/25/01/cap. 
5001/grupa51 cu suma menţionată în 
amendament. 
Sursa de finanțare: Prin diminuarea 
sumelor alocate la Anexa 
3/25/5001/51/01 Transferuri curente 

 

87 Anexa 3/25/01/ 
cap. 5001/grupa 51 
Ministerul Educaţiei 
Naţionale 

Majorare cu suma de 100 mii lei pentru înlocuire 
acoperiș+tâmplărie școala Satu Mare, județul Arad. 
 
 

Autor:  Senator PNL - Constantin Traian Igaș 

Proiectul este în fază de execuţie. 
Fondurile sunt necesare pentru 
continuarea lucrărilor la obiectivul 
specificat. Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Educaţiei 
Naţionale la Anexa  3/25/01/cap. 
5001/grupa51 cu suma menţionată în 
amendament. 
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Sursa de finanțare: Prin diminuarea 
sumelor alocate la Anexa 
3/25/5001/51/01 Transferuri curente 

88 Anexa 3/25/01/ 
cap. 5001/grupa 51 
Ministerul Educaţiei 
Naţionale 

Majorare cu suma de 351 mii lei pentru reabilitare 
și extinderea școlilor și grădinițelor   Conop, 
Chelmac, Milova, județul Arad. 
 
 

Autor:  Senator PNL - Constantin Traian Igaș 

Proiectul este în fază de execuţie. 
Fondurile sunt necesare pentru 
continuarea lucrărilor la obiectivul 
specificat. Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Educaţiei 
Naţionale la Anexa  3/25/01/cap. 
5001/grupa51 cu suma menţionată în 
amendament. 
Sursa de finanțare: Prin diminuarea 
sumelor alocate la Anexa 
3/25/5001/51/01 Transferuri curente 

 

89 Anexa 3/25/01/cap.5001/ 
grupa 51 Ministerul 
Educaţiei Naţionale 

Majorare cu suma  de 500 mii lei pentru reabilitare 
clădire școală în localitatea Birchiș, județul Arad. 

Autor:  Senator PNL - Constantin Traian Igaș 

Proiectul este în fază de execuţie. 
Fondurile sunt necesare pentru 
continuarea lucrărilor la obiectivul 
specificat. Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Educaţiei 
Naţionale la Anexa  3/25/01/cap. 
5001/grupa51 cu suma menţionată în 
amendament. 
Sursa de finanțare: Prin diminuarea 
sumelor alocate la Anexa 
3/25/5001/51/01 Transferuri curente 

 

90 Anexa 3/25/01/cap. 
5001/grupa 51 
Ministerul Educaţiei 
Naţionale 

Majorare cu suma de 2.200 mii lei pentru construire 
grădiniță program normal, 7 grupe în localitatea 
Semlac, județul Arad. 
 
 

Autor:  Senator PNL - Constantin Traian Igaș 

Proiectul este în fază de execuţie. 
Fondurile sunt necesare pentru 
continuarea lucrărilor la obiectivul 
specificat. Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Educaţiei 
Naţionale la Anexa  3/25/01/cap. 
5001/grupa51 cu suma menţionată în 
amendament. 
Sursa de finanțare: Prin diminuarea 
sumelor alocate la Anexa 
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3/25/5001/51/01 Transferuri curente i 
91 Anexa 3/25/01/cap. 

5001/grupa 51 
Ministerul Educaţiei 
Naţionale 

Majorare cu suma  de 1.000 mii lei pentru 
construire clădire Școală Generală, 19 săli de 
clasă+4 laboratoare în localitatea Semlac, județul 
Arad. 
 
 

Autor:  Senator PNL - Constantin Traian Igaș 
 
 
 
 

Proiectul este în fază de execuţie. 
Fondurile sunt necesare pentru 
continuarea lucrărilor la obiectivul 
specificat. Se propune suplimentarea 
bugetului Ministerului Educaţiei 
Naţionale la Anexa  3/25/01/cap. 
5001/grupa51 cu suma menţionată în 
amendament. 
Sursa de finanțare: Prin diminuarea 
sumelor alocate la Anexa 
3/25/5001/51/01 Transferuri curente 

 

92 Anexa 3/25/01/cap. 
5001/grupa 51 
Ministerul Educaţiei 
Naţionale 

Majorare cu suma de 300 mii lei pentru construire 
Grădiniță cu program prelungit oraş Sântana, 
județul Arad. 
 

Autor:  Senator PNL  Constantin Traian Igaș 

Proiectul este în fază de execuţie şi este 
inclus în Programul de construcţie de 
şcoli şi campusuri şcolare al Ministerului 
Educaţiei Naţionale urmând a avea 
aproximativ 150 de beneficiari, dintre 
care 60 cu program prelungit, cu masă şi 
cazare. În anul 2014 nu s-a alocat nici o 
sumă pentru acest obiectiv. Fondurile 
sunt necesare pentru continuarea 
lucrărilor la obiectivul specificat. Se 
propune suplimentarea bugetului 
Ministerului Educaţiei Naţionale la 
Anexa 3/25/01/cap. 5001/grupa51 cu 
suma menţionată în amendament. 
Sursa de finanțare: Suplimentarea 
bugetului alocat programului de 
construcție de şcoli şi campusuri şcolare 
din veniturile majorate prin reducerea 
evaziunii fiscale în urma reorganizării 
ANAF şi din majorarea şi impozite şi 
taxe estimate de MF la 5 miliarde lei 

 

93 Anexa 3/25/02 - Capitolul 
5000, Grupa/Titlul 51, Titlul 

Se propune suplimentarea bugetului Ministerului 
Educaţiei Naţionale cu suma de 159 mii lei pentru 

Obiectiv de investii cu impact social. 
Lucrările sunt finalizate în proporţie de 
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VI –Transferuri între unităţi 
ale administraţiei publice 
Ministerul Educaţiei 
Naţionale 

continuarea lucrărilor de asigurare a utilităților la 
Şcoala Gimnazială Ghermănești, sat Ghermănești, 
comuna Drînceni, județul Vaslui. 
 

Autor:  Senator PNL Dan Mihai Marian 
 

61%, fiind nevoie de încheierea acestora 
pentru buna derulare a activităţilor şcolar-
didactice.  
Sursa de finanţare: Prin diminuarea 
sumelor alocate la Anexa 
3/25/5001/51/01 Transferuri curente 

94 Anexa 3/25/02 – 
Capitolul 5000, Grupa/Titlul 
51, Titlul VI –Transferuri 
între unităţi ale 
administraţiei publice 
Ministerul Educaţiei 
Naţionale 

Se propune suplimentarea bugetului Ministerului 
Educaţiei Naţionale cu suma de 254 mii lei pentru 
continuarea construcției Grădiniței Drînceni, 
comuna Drînceni, județul Vaslui. 
 

Autor: Senator PNL Dan Mihai Marian 
 

Obiectiv de investii cu impact social. 
Lucrările sunt finalizate în proporţie de 
68%, fiind nevoie de încheierea acestora 
pentru buna derulare a activităţilor şcolar-
didactice.  
Sursa de finanţare: Prin diminuarea 
sumelor alocate la Anexa 
3/25/5001/51/01 Transferuri curente 

 

95 Anexa 3/25/02 – 
Capitolul 5000, Grupa/Titlul 
51, Titlul VI –Transferuri 
între unităţi ale 
administraţiei publice 
Ministerul Educaţiei 
Naţionale 

Se propune suplimentarea bugetului Ministerului 
Educaţiei Naţionale cu suma de 1296 mii lei pentru 
continuarea construcției Grădiniței Rîșești, sat 
Rîșești, comuna Drînceni, județul Vaslui. 
 

Autor:  Senator PNL Dan Mihai Marian 
 
 

Obiectiv de investii cu impact social. 
Lucrările sunt finalizate în proporţie de 
13%, fiind nevoie de încheierea acestora 
pentru buna derulare a activităţilor şcolar-
didactice.  
Sursa de finanţare: Prin diminuarea 
sumelor alocate la Anexa 
3/25/5001/51/01 Transferuri curente 

 

96 Anexa 3/25/02 – 
Capitolul 5000, Grupa/Titlul 
51, Titlul VI –Transferuri 
între unităţi ale 
administraţiei publice 
Ministerul Educaţiei 
Naţionale 

Se propune suplimentarea bugetului Ministerului 
Educaţiei Naţionale cu suma de 382 mii lei pentru 
continuarea lucrărilor de reparații capitale a Școlii 
Gimnaziale Rîsești, sat Rîșești, comuna Drînceni, 
județul Vaslui. 
 

Autor:  Senator PNL Dan Mihai Marian 
 

Obiectiv de investii cu impact social. 
Lucrările sunt finalizate în proporţie de 
28%, fiind nevoie de încheierea acestora 
pentru buna derulare a activităţilor şcolar-
didactice.  
Sursa de finanţare: Prin diminuarea 
sumelor alocate la Anexa 
3/25/5001/51/01 Transferuri curente  

 

97 Anexa 3/25/02  
Capitolul 5000, Grupa/Titlul 
51, Titlul Ministerul 
Educaţiei Naţionale 

Majorarea cu suma de 300.000 lei pentru 
construirea grădinița cu program prelungit în 
comuna Cefa, jud. Bihor. 
 

Autor: senator PDL Găvrilă Ghilea 

Primăria comunei Cefa nu dispune de 
resurse financiare pentru realizarea 
acestui obiectiv de investiţii imperios 
necesar pentru educarea tinerei generaţii. 
Sursa de finanţare: majorarea 
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veniturilor bugetare printr-o mai bună 
colectare şi reducerea evaziunii fiscale.  

98 Anexa 3/25/1/ capitol 
5001/articol 20/alineat 02 
Ministerul 
Educaţiei Naţionale 

Majorarea cu suma de 300.000 lei pentru 
construirea unei creşe în comuna Sântandrei, jud. 
Bihor. 
 

Autor: senator PDL Găvrilă Ghilea 

Primăria comunei Sântandrei nu dispune 
de resurse financiare pentru realizarea 
acestui obiectiv de investiţii imperios 
necesar pentru ocrotirea sănătăţii şi 
educarea tinerei generaţii. 
Sursa de finanţare: majorarea 
veniturilor bugetare printr-o mai bună 
colectare şi reducerea evaziunii fiscale.  

 

99 Anexa 3/25/1/ capitol 
5001/articol 20/alineat 02 
Ministerul 
Educaţiei Naţionale 

Majorarea cu suma de 100.000 lei pentru lucrări de 
modernizare la imobilul Şcolii Generale din 
comuna Lunca, jud. Bihor. 
 

Autor: senator PDL Găvrilă Ghilea 

Primăria comunei Lunca nu dispune de 
resurse financiare pentru realizarea 
acestui obiectiv de investiţii imperios 
necesar pentru educarea tinerei generaţii. 
Sursa de finanţare: majorarea 
veniturilor bugetare printr-o mai bună 
colectare şi reducerea evaziunii fiscale.  

 

100 Anexa 3/25/1/ capitol 
5001/articol 20/alineat 02 
Ministerul 
Educaţiei Naţionale 

Majorarea cu suma de 200.000 lei pentru lucrări de 
reparaţii la şcoli şi grădiniţe de pe raza comunei 
Olcea, jud. Bihor. 
 

Autor: senator PDL Găvrilă Ghilea 

Primăria comunei Olcea nu dispune de 
resurse financiare pentru realizarea 
acestui obiectiv de investiţii imperios 
necesar pentru educarea tinerei generaţii. 
Sursa de finanţare: majorarea 
veniturilor bugetare printr-o mai bună 
colectare şi reducerea evaziunii fiscale.  

 

101 Anexa 3/25/1/ capitol 
5001/articol 20/alineat 02 
Ministerul 
Educaţiei Naţionale 

Majorarea cu suma de 300.000 lei pentru lucrări de 
reparaţii la şcoli şi grădiniţe de pe raza comunei 
Rieni, jud. Bihor. 
 

Autor: senator PDL Găvrilă Ghilea 

Primăria comunei Rieni nu dispune de 
resurse financiare pentru realizarea 
acestui obiectiv de investiţii imperios 
necesar pentru educarea tinerei generaţii. 
Sursa de finanţare: majorarea 
veniturilor bugetare printr-o mai bună 
colectare şi reducerea evaziunii fiscale.  

 

102 Ministerul Educaţiei 
Naţionale  
Anexa 3/25/02 
Cap 6501/Grupa 71/Art 

Propun alocarea sumei 200.000 lei pentru Şcoala 
Gimnazială „Ioan Grigorescu” din Mun. Ploieşti, 
Jud. Prahova 
 

Suma este necesară pentru mobilarea 
sălilor de clasă şi pentru înfiinţarea unui 
laborator informatic. Menţionez că școala 
este beneficiara unui proiect comun cu 
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01/Alin 03 
TITLUL XIII ACTIVE 
NEFINANCIARE 

 
 

Autor: Deputat Gabriela Anghel, Grup PP-DD 
 

Kaufland prin care vor primi 30 de 
calculatoare, numai ca şcoala nu dispune 
de un laborator informatic. 
Sursa de finanţare:  Suplimentarea 
bugetului activelor nefinanciare cu 200 
mii lei prin redistribuire din cadrul 
ministerului de la cap 5001/ grupa 01 
Cheltuieli curente  

103 Anexa nr. 3 / 25 / 01 
Capitol 5300 Cercetare 
fundamentală  și cercetare 
dezvoltare 
 
 
 

Suma de 23.181 mii lei  (23.181.000 RON) este 
alocată suplimentar Capitolului Cercetare 
fundamentală și cercetare dezvoltare  
 
 

Autor: Deputat Remus Cernea – deputat 
independent 

Finanțarea cultelor este realizată în 
continuare într-un sistem arbitrar, iar 
sumele alocate pentru personalul clerical 
sunt foarte mari (287.697 mii lei) în 
condițiile în care, spre exemplu, 
salarizarea Patriarhul Bisericii Ortodoxe 
Române este echivalentă cu cea a 
Primului ministru, fără nici o justificare 
obiectivă. În același timp, pentru o țară 
care dorește să reducă din decalajele în 
educație, cercetare și tehnologie față de 
țările dezvoltate, este vital să fie acordate 
sume importante cercetării științifice.  
Sursa de finanțare provine din 
Contribuţia statului la salarizarea 
personalului de cult. Anexa nr. 3 / 13 / 02 
Grupa 20 Art. 14. Fiind astfel anulată 
creșterea de 8,76 % prevăzută inițial 
pentru salarizarea personalului clerical 

 

104 Anexa nr. 3/25 - Ministerul 
Educaţiei Naţionale 

Școala Gimnazială „George Cosbuc”, Iași – 420 mii 
lei - Reabilitare termică a clădirii și repararea 
gardului unității școlare 
 

Autor : Deputat PSD Cristina Nichita 

Motivația:  Spre deosebire de alte 
colegii, colegiul uninominal nr. 9, in care 
este Școala Gimnazială „George 
Coșbuc”, are multe scoli care cheltuiesc 
sume fabuloase pentru faptul ca nu au 
reușit să reabiliteze termic clădirile. 
Consider o prioritate alocarea acestor 
fonduri și necesară reabilitarea termică a 
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corpului școlii. 
Sursa de finanțare: Ministerul Educaţiei 
Naţionale 

105 Anexa nr. 3/25 – Ministerul 
Educaţiei Naţionale 

Școala Gimnazială „Alexandru Vlahuță” - 
infrastructura școlară – 420. mii lei. Realizarea 
reabilitare termice (izolația termică a clădirii, 
reparații de acoperiș, înlocuire grinzi, burlane, 
jgheaburi, reparația trotuarelor de pe lângă clădire, 
reparația copertinelor la intrarea în școală, 
înlocuirea țevilor de apă și canalizare. 
 

Autor : Deputat PSD Cristina Nichita 

Motivația:  In școala Gimnaziala 
„Alexandru Vlahuță” se desfășoară 
activități didactice pe două forme de 
învățământ de zi și cu frecvență redusă, 
iar învățământul de zi, pe niveluri 
educaționale preșcolar, școlar și secundar 
inferior. Menționez faptul că nu au fost 
făcute reparații din anul 1978. 
Sursa de finanțare: - Ministerul 
Educaţiei Naţionale 

 

106 Anexa nr. 3/25 – Ministerul 
Educaţiei Naţionale  
Cap.5001, Grupa 55, Titlul 7 

Infrastructura școlară: 350 mii lei - Grădinița cu 
program prelungit nr. 25, Iași  
 

   
Autor: Deputat PSD Cristina Nichita 

  

Motivația: Grădinița înregistrează un 
consum mare la energia termică, pereții 
exteriori sunt deteriorați, cu tencuiala 
căzută fiind un pericol pentru preșcolari, 
dar și pentru personalul unității. Având în 
vedere cele menționate și faptul că 
grădinița se află într-un cartier 
muncitoresc cu mulți copii pe lista de 
așteptare, crearea condițiilor de 
funcționare este necesară. 
Sursa de finanţare: Ministerul Educație 
Naționale 

 

107 Anexa nr. 3/25 – Ministerul 
Educaţiei Naţionale,  
Cap. 5001, Titlul 71 

Școala Gimnazială „George Călinescu” - 
Infrastructura Școlara – 350 mii lei. Reparații 
acoperiș serpanta, învelitoare. Reparație capitală la 
întreaga clădire a grădiniței cu program normal nr. 
7, Iași aflată în același corp de clădire – 450 mii lei  

Autor: Deputat PSD Cristina Nichita 

Motivația: Realizarea acestei  lucrări 
este impusă de starea de degradare a 
acoperișului școlii și întregii clădiri unde 
funcționează grădinița. 
Sursa de finanţare: Ministerul Educație 
Naționale 

 


