
JUDEŢUL***):                           .
Unitatea/subdiviziunea administrativ - teritorială:____________
Formular:

Cod %
rând 2020/2019

1
DREPTURI COPII/ELEVI/TINERI CU C.E.S. CARE URMEAZA 
CURSURILE ÎNVĂȚĂMÂNTULUI SPECIAL

a)  Nr. beneficiari 0-3 ani inclusiv 01
Nr.zile școlarizare *) 02 175
Alocația medie zilnică de hrană  lei/zi **) 03 12 12 x
Cazarmament lei/an **) 04 366 366 x
Total sume (rd.01 x rd.02 x rd.03 + rd.01 x rd.04) 05 0

Execuție 
preliminată 

2019

Propuneri 2020

total 
beneficiari din care cu HIV

FUNDAMENTAREA

sumelor necesare pentru finanțarea drepturilor copiilor/elevilor/tinerilor cu cerințe educaționale speciale din învățământul 
preuniversitar, potrivit prevederilor art.51 alin.(2) din Legea nr.1/2011

pe anii 2019-2020

24 - 01

b)  Nr. beneficiari 3-7 ani inclusiv 06
Nr.zile școlarizare *) 07 175
Alocația medie zilnică de hrană  lei/zi **) 08 16,6 16,6 x
Cazarmament lei/an **) 09 498 498 x
Total sume (rd.06 x rd.07 x rd.08 + rd.06 x rd.09) 10 0

c)  Nr. beneficiari 7-14 ani inclusiv 11
Nr.zile școlarizare *) 12 175
Alocația medie zilnică de hrană  lei/zi **) 13 16,6 16,6 x
Cazarmament lei/an **) 14 611 611 x
Total sume (rd.11 x rd.12 x rd.13+ rd.11 x rd.14) 15 0

d)  Nr. beneficiari 14-18 ani inclusiv 16
Nr.zile școlarizare *) 17 175
Alocația medie zilnică de hrană  lei/zi **) 18 16,6 16,6 x
Cazarmament lei/an **) 19 754 754 x
Total sume (rd.16 x rd.17 x rd.18 + rd.16 x rd.19) 20 0

e)  Nr. beneficiari 18-26 ani inclusiv 21
Nr.zile școlarizare *) 22 175
Alocația medie zilnică de hrană  lei/zi **) 23 16,6 16,6 x
Cazarmament lei/an **) 24 844 844 x
Total sume (rd.21 x rd.22 x rd.23 + rd.21 x rd.24) 25 0

Fonduri necesare (rd.05+rd.10+rd.15+rd.20+rd.25)  - lei - 0Fonduri necesare (rd.05+rd.10+rd.15+rd.20+rd.25)  - lei - 26 0

2.
DREPTURI COPII/ELEVI/TINERI CU C.E.S. INTEGRAȚI ÎN 
ÎNVĂȚĂMÂNTUL DE MASĂ

a)  Nr. beneficiari 0-3 ani inclusiv 01
Nr.zile școlarizare *) 02 175
Alocația medie zilnică de hrană  lei/zi **) 03 12 12 x
Cazarmament lei/an **) 04 366 366 x
Total sume (rd.01 x rd.02 x rd.03 + rd.01 x rd.04) 05 0

b)  Nr. beneficiari 3-7 ani inclusiv 06
Nr.zile școlarizare *) 07 175
Alocația medie zilnică de hrană  lei/zi **) 08 16,6 16,6 x
Cazarmament lei/an **) 09 498 498 x
Total sume (rd.06 x rd.07 x rd.08 + rd.06 x rd.09) 10 0

c)  Nr. beneficiari 7-14 ani inclusiv 11
Nr.zile școlarizare *) 12 175
Alocația medie zilnică de hrană  lei/zi **) 13 16,6 16,6 x



Cazarmament lei/an **) 14 611 611 x
Total sume (rd.11 x rd.12 x rd.13+ rd.11 x rd.14) 15 0

d)  Nr. beneficiari 14-18 ani inclusiv 16
Nr.zile școlarizare *) 17 175
Alocația medie zilnică de hrană  lei/zi **) 18 16,6 16,6 x
Cazarmament lei/an **) 19 754 754 x
Total sume (rd.16 x rd.17 x rd.18 + rd.16 x rd.19) 20 0

e)  Nr. beneficiari 18-26 ani inclusiv 21
Nr.zile școlarizare *) 22 175
Alocația medie zilnică de hrană  lei/zi **) 23 16,6 16,6 x
Cazarmament lei/an **) 24 844 844 x
Total sume (rd.21 x rd.22 x rd.23 + rd.21 x rd.24) 25 0

Fonduri necesare (rd.05+rd.10+rd.15+rd.20+rd.25)  - lei - 26 0
*) Numărul de zile de școlarizare utilizat va fi cel aferent anului școlar 2019-2020
**) Potrivit prevederilor anexei nr. 1 lit.A la HG.904/2014 

NOTA: veti introduce in formular doar nr.de beneficiari

ORDONATOR PRINCIPAL DE CREDITE

***)   Formularul va fi utilizat și de municipiul București


