
 

 

 

 

 

 

 

H O T Ă R Â R E 

privind modalitatea de acordare a drepturilor copiilor cu cerinţe educaţionale speciale înmatriculați în 

sistemul de învățământ preuniversitar 

 

În temeiul art. 108 alin. (2) din Constituția României, republicată, al art. 48 alin. (3) și al art. 51 alin.(2) 

din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare,  

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. 

 

Art.1 Prezenta hotărâre stabilește modalitatea de acordare a drepturilor copiilor cu cerinţe educaţionale 

speciale (CES) înmatriculați în sistemul de învățământ preuniversitar, constând în asigurarea alocaţiei 

zilnice de hrană, a rechizitelor şcolare, a cazarmamentului, a îmbrăcămintei şi a încălţămintei în 

cuantum egal cu cel pentru copiii aflaţi în sistemul de protecţie a copilului, precum şi de găzduire 

gratuită în internate sau centrele de asistare pentru copiii cu cerinţe educaţionale speciale din cadrul 

direcţiilor generale judeţene/a municipiului Bucureşti de asistenţă socială şi protecţia copilului. 

 

Art.2 (1) În înţelesul prezentei hotărâri, termenii şi expresiile de mai jos se definesc după cum urmează: 

a) certificatul de orientare şcolară şi profesională  reprezintă documentul/actul oficial eliberat de către 

centrele judeţene de resurse şi asistenţă educaţională/Centrul de Resurse şi Asistenţă Educaţională al 

Municipiului Bucureşti (CJRAE/CMBRAE) conform prevederilor legale în vigoare. Acesta cuprinde 

diagnosticul/deficienţa, gradul acestuia/acesteia, în funcție de care copiii cu CES sunt orientați în 

învăţământul de masă sau în învățământul special. 

b) prin sintagma „copii cu CES” se înțelege copiii/elevii/tinerii cu CES înmatriculați în sistemul de 

învățământ preuniversitar. 

(2) Beneficiarii sunt copiii înmatriculați în sistemul de învățământ preuniversitar, după cum urmează: 

a) copiii cu CES integrați în învăţământul de masă, care urmează curriculumul învăţământului de 

masă; 

b) copiii cu CES integrați în clase/grupe speciale organizate în învățământul de masă; 

c) copiii cu CES din învăţământul special; 

d) copiii cu CES care necesită perioade de spitalizare mai mari de 4 săptămâni pentru care se 

organizează, după caz, grupe sau clase în cadrul unităţii sanitare în care aceştia sunt internaţi; 

e) copiii cu CES care, din motive medicale sau din cauza unei dizabilităţi, sunt nedeplasabili, 

pentru care se organizează şcolarizare la domiciliu, pe o perioadă determinată 

 

Art.3 (1) Copiii cu CES beneficiază de alocație zilnică de hrană și de alocație pentru rechizite şcolare, 

cazarmament, îmbrăcăminte şi încălţăminte. 

(2) Alocaţia zilnică de hrană se acordă lunar, în funcţie de numărul de zile de şcolarizare şi de prezenţa 

şcolară, indiferent de numărul de ore de curs pe zi la care participă copilul, cu respectarea termenului de 

valabilitate a certificatului de orientare școlară și profesională. 

(3) Alocația zilnică de hrană nu se acordă pentru zilele în care copiii cu CES au absentat nemotivat, 

zilele de sâmbăta, duminica, sărbătorile legale și nici în perioada vacanțelor școlare. 

(4) Fac excepţie de la condiţia de acordare a alocației de hrană, în funcţie de prezenţa şcolară, copiii cu 

CES şcolarizaţi la domiciliu şi/sau internaţi în unităţile sanitare. 



 

 

 

Art.4 (1) Prin excepție de la prevederile art. 3 alin.(1), drepturile nu se acordă în perioada în care copiii 

cu CES beneficiază de aceleași drepturi acordate ca urmarea stabilirii unei măsuri de protecţie specială, 

conform prevederilor legale în vigoare; 

(2) Prin excepție de la prevederile art. 3 alin. (2), drepturile nu se acordă în situația în care copiii cu 

CES școlarizați în învățământul special beneficiază de masă, asigurată de către unitatea de învățământ 

sau de către unități ale sistemului de protecție specială din cadrul Direcției Generale de Asistență 

Socială și Protecția Copilului, conform prevederilor legale în vigoare. 

 

 Art.5 Drepturile se acordă pe bază de cerere scrisă, depusă de către părintele/reprezentantul legal al 

copilului cu CES, însoţită de următoarele documente, în copie: 

a) certificatul de naştere al beneficiarului; 

b) actul de identitate al beneficiarului, după caz; 

c) actul de identitate al părintelui sau, după caz, al reprezentantului legal; 

d) certificatul de orientare şcolară şi profesională eliberat de CJRAE/CMBRAE; 

e) declarație pe propria răspundere a părintelui/reprezentantului legal al copilului cu CES conform 

căreia acesta nu beneficiază de aceleași drepturi acordate ca urmare a stabilirii unei măsuri de 

protecţie specială, prevăzută în anexa nr.3; 

f) declarații pe propria răspundere a părintelui/reprezentantului legal al copilului cu CES conform 

căreia alocațiile prevăzute la art. 3 alin. (1) vor fi folosite doar în acest scop, prevăzute în anexa 

nr.4.a și anexa nr.4.b. 

 

Art.6 (1) Cererea împreună cu documentele prevăzute la art. 5 se depune la unitatea de învățământ la 

care este înmatriculat copilul cu CES, în perioada 1-30 septembrie a fiecărui an școlar. 

(2) Pentru copiii care sunt orientați școlar și profesional ulterior acestei date, cererea poate fi depusă și 

ulterior, după eliberarea certificatului de orientare școlară și profesională, până la data de 15 a fiecărei 

luni, urmând ca drepturile să fie acordate începând cu luna/tranșa imediat următoare, după caz. 

(3) În termen de 5 zile lucrătoare de la data expirării termenului prevăzut la alin. (1), unităţile de 

învăţământ înaintează, în format letric și în format electronic editabil, ordonatorilor principali de credite 

ai bugetelor locale, în cazul unităților de învățământ de masă, respectiv județene, în cazul unităților de 

învățământ special, situația nominală a beneficiarilor pe grupe de vârstă și a zilelor de școlarizare, 

prevăzută în anexa nr. 1. Lunar, până la data de 20 a fiecărei luni, unitățile de învățământ înaintează 

ordonatorilor principali de credite ai bugetelor locale, respectiv județene, lista nominală a noilor 

beneficiari pentru care au fost înregistrate cereri conform prevederilor alin.(2). 

(4) Ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale, respectiv județene, în termen de 5 zile 

lucrătoare de la expirarea termenului prevăzut la alin.(3), centralizează solicitările unităţilor de 

învăţământ preuniversitar, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 2, şi transmit situaţia, în format 

letric și în format electronic editabil, Administrațiilor județene ale finanțelor publice, în vederea 

fundamentării și repartizării bugetului aferent.  

(5) În termen de 5 zile lucrătoare de la primirea situației centralizatoare prevăzută la alin.(4), prin 

decizie a directorului direcţiei generale regionale a finanţelor publice/şefului administraţiei judeţene a 

finanţelor publice, se repartizează pe unități administrativ-teritoriale sumele stabilite, cu încadrarea în 

sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată alocate judeţului/sectorului municipiului București cu 

această destinaţie şi le comunică acestora. 

(6) Sumele primite potrivit alin. (5) se reflectă în bugetele locale ale unităților administrativ-teritoriale, 

la partea de venituri, cu ajutorul indicatorului "Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru 

finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor 

municipiului București și municipiului București", iar la partea de cheltuieli, în bugetele unităţilor de 



 

 

învăţământ, la titlul 57 "Asistenţă socială", articolul 57.02 "Ajutoare sociale", alineatul 57.02.01 

"Ajutoare sociale în numerar" pentru copiii/elevii/tinerii cu cerinţe educaţionale speciale integraţi în 

unităţile de învăţământ de masă de stat, respectiv în bugetul local, la titlul 55 "Alte transferuri", 

articolul 55.01 "Transferuri interne", alineatul 55.01.63 "Finanţarea învăţământului particular sau 

confesional acreditat" pentru copiii/elevii/tinerii cu cerinţe educaţionale speciale integraţi în unităţile de 

învăţământ de masă, particular sau confesional acreditat. 

(7) În vederea asigurării fondurilor necesare, unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale pot 

contribui la finanţarea acestor cheltuieli cu sume din veniturile proprii ale acestora sau din sumele 

defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale. 

(8) Sumele necesare asigurării drepturilor copiilor cu CES se cuprind în bugetele unităților de 

învățământ preuniversitar de către unitățile administrativ teritoriale, respectiv consiliile județene, după 

caz. 

(9) Sumele acordate potrivit dispoziţiilor alin. (6) unităţilor de învăţământ preuniversitar, rămase 

neutilizate la sfârşitul exerciţiului bugetar, se restituie bugetului local, respectiv județean, din care au 

fost primite. 

 

Art.7 Finanțarea drepturilor pentru copiii cu CES integrați în învăţământul de masă, care urmează 

curriculumul învățământului de masă se asigură din bugetul local iar pentru cei din învăţământul 

special şi pentru cei integrați în clase/grupe speciale organizate în învățământul de masă din bugetul 

județean/al sectoarelor municipiului București, prin unitățile de învățământ la care sunt înmatriculați 

copiii cu CES. 

 

Art. 8 Cuantumul drepturilor este stabilit potrivit prevederilor lit. A din anexa la Hotărârea Guvernului 

nr. 904/2014 pentru stabilirea limitelor minime de cheltuieli aferente drepturilor prevăzute de art. 129 

alin. (1) din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, publicată în 

Monitorul Oficial cu numărul 763 din data de 21 octombrie 2014.  

 

Art.9 (1) În execuţie, unităţile de învăţământ plătesc beneficiarilor sumele aferente reprezentând 

alocaţia zilnică de hrană în primele 10 zile lucrătoare ale lunii pentru luna/lunile precedentă(e), în 

funcţie de numărul de zile de şcolarizare şi de prezenţa şcolară înregistrată în luna/lunile anterioară(e), 

prin totalizarea numărului de zile în care copiii cu CES au fost prezenți la școală sau au absentat 

motivat.  

(2) Sumele aferente drepturilor de care beneficiază copiii cu cerinţe educaţionale speciale, cu excepţia 

celor reprezentând alocaţia zilnică de hrană, se plătesc în două tranșe: prima tranșă va fi acordată în 

perioada aprilie-iunie, aferentă semestrului I calendaristic, iar a doua tranșă în perioada octombrie-

noiembrie pentru al doilea semestru calendaristic. 

 

Art. 10 Anexele nr. 1, 2, 3, 4.a și 4.b. fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 

Art. 11 La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, orice dispoziție contrară se abrogă. 

 

 

 

 

PRIM-MINISTRU 

SORIN MIHAI GRINDEANU 



 

 

 

 

Anexa nr. 1  

 

Unitatea/subdiviziunea administrativ-teritorială ______________________ 

Unitatea școlară __________________ 

 

Situația nominală a beneficiarilor pe grupe de vârstă și a zilelor de școlarizare, în anul școlar________________ 

 

Nr. 

crt. 

Numele și 

prenumele 

beneficiarului 

Data nașterii 

beneficiarului 

Grupa de vârstă 

conform structurii 

prevăzute la pct.A al 

anexei la H.G. nr. 

904/2014*) 

Numele și 

prenumele 

părintelui/ 

reprezentantului 

legal 

Nr. certificatului de 

orientare școlară și 

profesională/data 

eliberării/emitent 

Nr. de zile de 

școlarizare în anul 

școlar**) 

       

*) Încadrarea beneficiarului în grupa de vârstă se face la începutul anului școlar/momentului depunerii cererii și se menține pe tot parcursul 

anului școlar.  

**) Numărul de zile de școlarizare se stabilește în funcție de durata cursurilor pe niveluri de învățământ și clase, conform prevederilor ordinului 

în vigoare privind structura anului școlar și a planurilor-cadru de învățământ în vigoare, ținând cont de perioada de valabilitate a certificatului de 

orientare școlară și profesională. 

 

 

Director,        

 

 

 

 

 

     Secretar, 

 

 



 

 

 

 

Anexa nr. 2   

 

Unitatea/subdiviziunea administrativ-teritorială ______________________ 

 

Situația centralizatoare privind beneficiarii pe grupe de vârstă și a zilelor de școlarizare, în anul școlar_____________________ 

 

Nr. 

crt. 

Unitatea de 

învățământ 

Numele și 

prenumele 

beneficiarului 

Data nașterii 

beneficiarului 

Grupa de vârstă 

conform 

structurii 

prevăzute la 

pct.A al anexei 

la H.G. nr. 

904/2014*) 

Numele și 

prenumele 

părintelui/ 

reprezentantului 

legal 

Nr. certificatului de 

orientare școlară și 

profesională/data 

eliberării/emitent 

Nr. de zile de 

școlarizare în anul 

școlar**) 

        

 

*) Încadrarea beneficiarului în grupa de vârstă se face la începutul anului școlar/momentului depunerii cererii și se menține pe tot parcursul 

anului școlar. 

**) Numărul de zile de școlarizare în anul școlar se stabilește în funcție de durata cursurilor pe niveluri de învățământ și clase, conform 

prevederilor ordinului în vigoare privind structura anului școlar și a planurilor-cadru de învățământ în vigoare, ținând cont de perioada de 

valabilitate a certificatului de orientare școlară și profesională. 

 

  

Ordonator principal de credite,       

   Director executiv, 

 

 

 

 

 



 

 

Anexa nr. 3   

 

DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE 

  

 

 

 

 Subsemnatul(a) ________________________________________________ domiciliat(ă) în _______________________ str. 

___________________________ nr. _________ bl _______ sc. ______ et. ________ ap. ________, legitimat(ă) cu B.I./C.I seria _________ nr. 

__________ eliberat de _____________________________________ la data de _______________________, în calitate de părinte/tutore legal al 

elevului(ei) _______________________________________ înscris(ă) la școala_____________________________________ în clasa _________ 

an școlar _____________, încadrat(ă) cu certificat C.E.S. nr. ___________________emis de ___________________ valabil până la 

__________________, cunoscând prevederile art.326 Cod Penal, declar pe propria răspundere că fiul/fiica mea nu beneficiază de aceleași drepturi 

acordate ca urmare a stabilirii unei măsuri de protecţie specială. 

Falsul în declarații este pedepsit conform codului penal în vigoare. 

 

 

 

 

 

 

 

DATA,         SEMNĂTURA, 

___________________       _________________ 

 



 

 

 

 

Anexa nr. 4 a  

 

 

 
 

 

DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE 

  

 

 

 

 Subsemnatul(a) ________________________________________________ domiciliat(ă) în _______________________ str. 

___________________________ nr. _________ bl _______ sc. ______ et. ________ ap. ________, legitimat(ă) cu B.I./C.I seria _________ nr. 

__________ eliberat de _____________________________________ la data de _______________________, în calitate de părinte/tutore legal al 

elevului(ei) _______________________________________ înscris(ă) la școala_____________________________________ în clasa _________ 

an școlar _____________, încadrat(ă) cu certificat C.E.S. nr. ___________________, emis de __________________ valabil până la 

__________________, cunoscând prevederile art.326 Cod Penal, declar pe propria răspundere că suma de __________________ reprezentând 

valoarea drepturilor pentru achiziționarea de: îmbrăcăminte, încălțăminte, materiale igienico-sanitare, rechizite/ manuale, jucării, transport, 

materiale cultural-sportive o voi folosi doar în scopurile mai sus menționate. 

Falsul în declarații este pedepsit conform codului penal în vigoare. 

 

 
 

 

DATA,         SEMNĂTURA, 

___________________       _________________ 



 

 

Anexa nr. 4 b  

 

 

 

 

 

DECLARAȚIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE 

  

 

 

 

 Subsemnatul(a) ________________________________________________ domiciliat(ă) în _______________________ str. 

___________________________ nr. _________ bl _______ sc. ______ et. ________ ap. ________, legitimat(ă) cu B.I./C.I seria _________ nr. 

__________ eliberat de _____________________________________ la data de _______________________, în calitate de părinte/tutore legal al 

elevului(ei) _______________________________________ înscris(ă) la școala_____________________________________ în clasa _________ 

an școlar _____________, încadrat(ă) cu certificat C.E.S. nr. ___________________, emis de ______________________ valabil până la 

__________________, cunoscând prevederile art.326 Cod Penal, declar pe propria răspundere că suma de __________________ aferentă lunii 

________________ anul______________ reprezentând valoarea alocației de hrană o voi folosi doar în scopul mai sus menționat. 

Falsul în declarații este pedepsit conform codului penal în vigoare. 

 

 

 

 

DATA,         SEMNĂTURA, 

___________________       _________________ 

 

 


