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ORDONANTA DE URGENTA Nr.145
pentru modificarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 105/2022
privind aprobarea continuarii Programului-pilot de acordare a unui

suport alimentar pentru prescolarii si elevii din 350 de unitati
de invatamant preuniversitar de stat

 
 
 
   Avand in vedere solicitarile transmise Ministerului Educatiei de inspectoratele scolare judetene, pentru includerea
unor unitati de invatamant aflate in medii dezavantajate geografic, economic si social in Programul-pilot de acordare a
unui suport alimentar pentru prescolari si elevi,
   deoarece prin excedentul financiar se poate asigura suportul alimentar pentru inca 100 de unitati de invatamant
preuniversitar, este necesara majorarea numarului de unitati de invatamant beneficiare de la 350 la 450 de unitati, ceea
ce ar corespunde unei masuri suplimentare de sprijin pentru prescolarii si elevii aflati in situatia riscului de abandon
scolar.
   Intrucat unul dintre obiectivele asumate de catre Ministerul Educatiei este reducerea abandonului scolar si asigurarea
accesului nediscriminatoriu al unui numar cat mai mare de prescolari si elevi la educatie, ceea ce necesita majorarea
numarului de unitati de invatamant beneficiare ale Programului-pilot,
   luand in considerare reconfigurarea cadrului legal in vederea reducerii abandonului scolar, generat de conditiile
socioeconomice si geografice defavorabile, precum si de imposibilitatea materiala a multor familii de a sustine
participarea copiilor la activitatile scolare,
este necesara adoptarea prezentei ordonante de urgenta prin care se suplimenteaza asigurarea suportului alimentar
pentru inca 100 de unitati de invatamant preuniversitar, numarul total al acestora majorandu-se la 450 de unitati.
   Deoarece toate elementele din prezenta ordonanta de urgenta vizeaza interesul public si constituie situatii
extraordinare a caror reglementare nu poate fi amanata,
   in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata,

 
   Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.
 
   Articol unic. - Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 105/2022 privind aprobarea continuarii Programului-pilot de
acordare a unui suport alimentar pentru prescolarii si elevii din 350 de unitati de invatamant preuniversitar de stat,
publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 657 din 30 iunie 2022, cu modificarile ulterioare, se modifica
dupa cum urmeaza:
   1. Titlul va avea urmatorul cuprins:
 

ORDONANTA DE URGENTA Nr.145
privind aprobarea continuarii Programului-pilot de acordare

a unui suport alimentar pentru prescolarii si elevii din 450
de unitati de invatamant preuniversitar de stat

 
   2. La articolul 1, alineatele (1) si (2) vor avea urmatorul cuprins:
   Art. 1. - (1) In anul scolar 2022-2023, pe perioada desfasurarii cursurilor, prescolarilor si elevilor din 450 de unitati de
invatamant preuniversitar de stat, denumite in continuare unitati-pilot, li se acorda, zilnic, cu titlu gratuit, un suport
alimentar constand intr-o masa calda sau intr-un pachet alimentar, in cazul in care masa calda nu poate fi asigurata, in
limita unei valori zilnice de 15 lei/beneficiar, inclusiv taxa pe valoarea adaugata.
   (2) Pe durata de implementare prevazuta la alin. (1), personalul necesar desfasurarii Programului-pilot de acordare a
unui suport alimentar pentru prescolarii si elevii din 450 de unitati de invatamant preuniversitar de stat, denumit in
continuare Programul-pilot, poate fi suplimentat, la solicitarea unitatilor-pilot, prin:
   a) angajarea unor categorii de personal pe perioada implementarii programului, cu incadrarea in numarul total de
posturi aprobat la nivelul inspectoratului scolar, in baza analizei cu privire la personalul necesar implementarii
programului, realizata de inspectoratul scolar;

https://program-legislatie.ro/view/00019902.03-20180918-rJHgr0X1yKQ#115
https://program-legislatie.ro/view/01051803.22-20221028-jh-NeRpwYd1


   b) detasare sau delegare de personal din cadrul autoritatilor administratiei publice locale, cu modificarea
corespunzatoare a fisei postului, cu respectarea prevederilor Legii nr. 53/2003- Codul muncii, republicata, cu
modificarile si completarile ulterioare, si ale Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul
administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare.
   3. La articolul 2, alineatul (1) va avea urmatorul cuprins:
   Art. 2. - (1) Finantarea Programului-pilot in perioada desfasurarii cursurilor prescolarilor si elevilor din 450 de unitati
de invatamant preuniversitar de stat, in anul scolar 2022-2023, se aloca bugetelor locale ale unitatilor/subdiviziunilor
administrativ-teritoriale ale municipiilor pe raza carora se afla unitatile-pilot, din sume defalcate din unele venituri ale
bugetului de stat pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor
si municipiului Bucuresti, astfel: in anul 2022, suma de 147.000 mii lei, iar in anul 2023, suma de 266.510 mii lei.

PRIM-MINISTRU
NICOLAE-IONEL CIUCA

 
                    Contrasemneaza:

                     Ministrul educatiei,
                    Ligia Deca

                     p. Ministrul dezvoltarii,
                    lucrarilor publice si administratiei,

                    Marin Tole,
                    secretar de stat

                     Ministrul finantelor,
                   Adrian Caciu

 
   Bucuresti, 28 octombrie 2022.
   Nr. 145.
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