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GUVERNUL ROMÂNIEI
HOTĂRÂRE
privind acordarea unei sume destinate decontării cheltuielilor pentru achiziţionarea de manuale
şcolare de către elevii aflaţi în anul şcolar 2015 - 2016 în ciclul superior al învăţământului liceal de
stat
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,
având în vedere prevederile art. 69 alin. (4) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi
completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.
Art. 1. - Se aprobă acordarea unei sume destinate decontării cheltuielilor pentru achiziţionarea de
manuale şcolare de către elevii aflaţi în anul şcolar 2015 - 2016 în ciclul superior al învăţământului liceal
de stat, în clasele a XI - a, a XII - a şi a XIII - a.
Art. 2. - (1) Decontarea cheltuielilor pentru achiziţionarea de manuale şcolare, pentru elevii menţionaţi la
art. 1, se face în limita maximă a 55 de lei pentru fiecare elev.
(2) Se decontează sumele cheltuite pentru achiziţionarea manualelor şcolare care se regăsesc în lista
manualelor aprobate de Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice pentru nivelul de clasă la care este
înmatriculat elevul.
Art. 3. - (1) Sumele destinate decontării cheltuielilor pentru achiziţionarea manualelor şcolare de către
elevii menţionaţi la art. 1 se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educaţiei şi Cercetării
Ştiinţifice.
(2) Sumele destinate decontării cheltuielilor pentru achiziţionarea de manuale şcolare, prevăzute de
prezenta hotărâre, se transferă din bugetul Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice în bugetul
inspectoratelor şcolare, în conformitate cu numărul de elevi şcolarizaţi în anul şcolar 2015 - 2016 în ciclul
superior al învăţământului liceal de stat, clasele a XI - a, a XII - a şi a XIII - a.
(3) Inspectoratele şcolare judeţene/Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti transferă în bugetul
unităţilor de învăţământ liceal de stat care şcolarizează elevi din ciclul superior al liceului sumele
corespunzătoare pentru decontarea cheltuielilor pentru achiziţionarea manualelor şcolare, stabilite
conform prevederilor prezentei hotărâri şi numărului de elevi înmatriculaţi în clasele a XI - a, a XII - a şi a
XIII - a.
Art. 4. - (1) Pentru decontarea cheltuielilor ocazionate de achiziţionarea manualelor şcolare, elevii
înmatriculaţi în clasele a XI - a, a XII - a şi a XIII - a depun la secretariatul unităţii de învăţământ o
solicitare scrisă, însoţită de factura fiscală/facturile fiscale din care reies numele elevului/părintelui sau
tutorelui legal instituit, informaţiile referitoare la manualele achiziţionate - suma achitată, titlul, autorii,
editura, după caz.
(2) În cazul în care suma achitată la cumpărarea manualelor este mai mare sau egală cu 55 lei, se va
deconta suma de 55 de lei.
(3) În cazul în care suma totală achitată la cumpărarea manualelor este mai mică decât 55 lei, se va
deconta suma totală precizată în factură/facturi.
Art. 5. - (1) Unităţile de învăţământ decontează sumele cheltuite pentru care au fost depuse documente
justificative până la data de 15 noiembrie 2015.
(2) Inspectoratele şcolare judeţene/Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti solicită Ministerului
Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice, până la data de 25 noiembrie 2015, sumele totale necesare pentru
decontare, pe baza solicitărilor primite de la unităţile de învăţământ.
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(3) Decontarea se efectuează până la data de 18 decembrie 2015.
(4) Inspectoratele şcolare judeţene/Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti transmit/transmite
Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice, până la data de 15 ianuarie 2016, numărul beneficiarilor
prevederilor prezentei hotărâri şi sumele totale decontate.
PRIM - MINISTRU
VICTOR - VIOREL PONTA

Bucureşti, 9 septembrie 2015.
Nr. 733.
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Contrasemnează:
p. Ministrul educaţiei şi cercetării ştiinţifice,
Emil Florin Albotă,
secretar de stat
Ministrul finanţelor publice,
Eugen Orlando Teodorovici
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