
HOTĂRÂRE nr. 756 din 10 septembrie 2020 

privind aprobarea Programului naţional "Educaţia în siguranţă" şi pentru 
alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, 

prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020, pentru Ministerul Educaţiei şi 
Cercetării 

 
Actualizare la data 16-sept-2020.  

În temeiul art. 108 alin. (2) din Constituţia României, republicată, al art. 111 alin. (1) lit. f) 
din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 

30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările 
ulterioare, 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. 
Art. 1 
(1)Se aprobă Programul naţional "Educaţia în siguranţă" în vederea achiziţionării de materiale 

de protecţie sanitară şi dispozitive electronice necesare asigurării activităţilor didactice în cadrul 
unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, care va fi derulat de către Ministerul Educaţiei 

şi Cercetării în anul 2020, prin inspectoratele şcolare judeţene/Inspectoratul Şcolar al 
Municipiului Bucureşti. 
(2)Se aprobă suplimentarea bugetului Ministerului Educaţiei şi Cercetării pe anul 2020 cu suma 

de 100.000 mii lei, la capitolul 65.01 "Învăţământ", la titlul 20 "Bunuri şi servicii" din Fondul 
de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020. 

(3)Suma prevăzută la alin. (2) va fi utilizată pentru finanţarea Programului naţional "Educaţia 
în siguranţă" prevăzut la alin. (1). 

Art. 2 
(1)Unităţile de învăţământ preuniversitar de stat care nu au asigurate, din bugetele proprii sau 
de către autorităţile publice locale, bunurile prevăzute la art. 1 alin. (1) vor transmite 

inspectoratului şcolar judeţean/Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti necesarul de 
materiale de protecţie sanitară şi dispozitive electronice, în vederea asigurării acestora pentru 

desfăşurarea în condiţii normale şi în siguranţă a activităţilor didactice. 
(2)Inspectoratele şcolare judeţene/Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti pot/poate 
constitui stocuri de rezervă, din bunurile prevăzute la art. 1 alin. (1), care vor fi distribuite 

unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat la solicitarea ulterioară a acestora. 
(3)Inspectoratele şcolare judeţene/Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti vor/va solicita 

Ministerului Educaţiei şi Cercetării includerea în bugete a creditelor de angajament şi a 
creditelor bugetare, necesare efectuării achiziţiilor. 
(4)Ministerul Educaţiei şi Cercetării va aloca creditele bugetare şi creditele de angajament 

necesare efectuării achiziţiilor, cu încadrare în sumele prevăzute la art. 1 alin. (2). 
(5)Achiziţia bunurilor menţionate la art. 1 alin. (1) se realizează de către inspectoratele şcolare 

judeţene/ Inspectoratul Şcolar al Municipiului Bucureşti, cu respectarea prevederilor legale în 
vigoare. 
Art. 3 

(1)Se autorizează Ministerul Finanţelor Publice să introducă, la propunerea ordonatorului 
principal de credite, modificările corespunzătoare în structura bugetului de stat şi în volumul şi 

structura bugetului Ministerului Educaţiei şi Cercetării pe anul 2020. 
(2)Ministerul Educaţiei şi Cercetării şi inspectoratele şcolare judeţene/Inspectoratul Şcolar al 
Municipiului Bucureşti răspund de modul de utilizare a sumelor prevăzute la art. 1 alin. (2), cu 

respectarea prevederilor art. 111 alin. (1) lit. f) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu 
modificările şi completările ulterioare. 

 
PRIM-MINISTRU 

LUDOVIC ORBAN 
Contrasemnează: 

Ministrul educaţiei şi cercetării, 
Cristina Monica Anisie 

Ministrul finanţelor publice, 
Vasile-Florin Cîţu 
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