
• Voicu & Filipescu ºi-a consolidat 
practica de insolvenþã prin atragerea 
u n u i  p r a c t i c i a n  î n  i n s o l v e n þ ã  
experimentat drept coordonator al 
societãþii specializate în insolvenþã a 
grupului. Avocatul Mariana Popa, care în 
ultimii opt ani a coordonat echipa de 
specialiºti în insolvenþã ºi restructurare a 
unui reputat jucãtor de top activ pe piaþa 
de profil, s-a alãturat firmei în poziþia de 
M anaging Associate  –  Head of  
Insolvency Practice.

•
a fost invitat ca lector în cadrul 
evenimentului EFGCP Workshop on 
"Complex Cases for Research Ethics 
Committees", organizat în Bucureºti de 
cãtre European Forum for Good Clinical 
Practice.

     Raul Mihu – Partener Voicu & Filipescu 
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Retrospectiva legislativã

Legea Educaþiei 
Naþionale – deschiderea competiþiei 
asupra fondurilor publice pentru 
finanþarea învãþãmantului

Dumitru Rusu, avocat asociat

Între alte aspecte intens disputate ale Legii nr. 
1/2011 a educaþiei naþionale, noutãþile privind 
finanþarea învãþãmântului, deopotrivã de stat, 
privat ori confesional, au trecut în mod nemeritat 
neobservate în ochii opiniei publice. Articolul de 
fond de luna aceasta analizeazã schimbãrile 
introduse de legea educaþiei care deschid 
competiþia asupra unei pãrþi din fondurile publice 
alocate învãþãmântului. 

Practica Voicu & Filipescu acoperã toate domeniile 
de expertizã relevante pentru compania 
dumneavoastrã. În aceastã ediþie a buletinului 
legislativ vã sunt prezentate câteva modificãri 
legislative recente în urmãtoarele domenii:

•  Concurenþa
•  Dreptul muncii
•  Proprietãþi imobiliare 
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“Business Catalysts for 10 years”: Voicu & 
Filipescu anunþã cu mândrie cã anul 2011 
este anul aniversãrii a zece ani de la 
înfiinþarea firmei. Vã mulþumim cã ne-aþi fost 
alãturi pe parcursul acestei perioade! 



LEGEA EDUCAÞIEI NAÞIONALE – DESCHIDEREA COMPETIÞIEI ASUPRA 
FONDURILOR PUBLICE PENTRU FINANÞAREA ÎNVÃÞÃMANTULUI

Între alte aspecte intens disputate ale Legii nr. 1/2011 a educaþiei naþionale, noutãþile privind finanþarea 
învãþãmântului, deopotrivã de stat, privat ori confesional, au trecut în mod nemeritat neobservate în 
ochii opiniei publice. Însã aceste noutãþi reprezintã schimbãri revoluþionare pentru întregul sistem de 
învãþãmânt din România, în momentul de faþã dominat de învãþãmântul de stat, în multe cazuri învechit 
ºi necompetitiv. Aceste schimbãri deschid competiþia asupra unei pãrþi din fondurile publice alocate 
învãþãmântului, ºi anume cele privind finanþarea de bazã a învãþãmântului preuniversitar, respectiv prin 
alocarea acestor sume cãtre unitãþile de învãþãmânt în baza unor contracte de management ºi în funcþie 
de numãrul de elevi atraºi de acestea.

Plecând de la principiul „centrãrii educaþiei pe beneficiarii acesteia” (art. 3 lit. p), statul asigurã finanþarea 
de bazã pentru toþi preºcolarii ºi elevii din învãþãmântul general obligatoriu, respectiv învãþãmântul 
profesional ºi liceal, nu doar de stat, ci ºi particular ºi confesional, singura condiþie fiind ca aceste instituþii 
de învãþãmânt sã fie acreditate (art. 9 alin. 2, coroborat cu art. 101).

Acestã finanþare este acordatã în limitele costului standard per elev sau per preºcolar, dupã metodologia 
ce urmeazã a fi elaboratã de Ministerul Educaþiei, Cercetãrii, Tineretului ºi Sportului. Acesta din urmã 
stabileºte anual costul standard care stã la baza finanþãrii de bazã ºi de care va beneficia 
elevul/preºcolarul, iar nu unitatea indiferent de tipul acesteia (de stat, privatã ori confesionalã), conform 
principiului „resursa financiarã urmeazã elevul” (art. 9 alin. 4). Astfel alocaþia financiarã aferentã 
elevului/preºcolarului se transferã la unitatea de învãþãmânt la care acesta învaþã, elevii având libertarea 
tranferãrii de la o unitate de învãþãmânt la alta, în baza caracterului deschis al sistemului de învãþãmânt 
preuniversitar (art. 21).

Finanþarea de bazã, asupra cãreia se deschide competiþia mai sus menþionatã, se asigurã din resurse 
bugetare, prin bugetele locale, ºi este folositã pentru a acoperi cheltuieli operaþionale curente ale 
unitãþii de învãþãmânt, respectiv salariile, formarea personalului, evaluarea elevilor, materiale ºi servicii, 
fiind determinatã pentru fiecare unitate de învãþãmânt prin multiplicarea costului standard per 
elev/preºcolar cu coeficienþi specifici unitãþii ºcolare ºi cu numãrul de elevi (art. 104 alin 1-3). 

În concret baza de calcul al fondurilor alocate unitãþilor de învãþãmânt prin ºi din bugetele locale, pentru 
finanþarea de bazã, o constituie costul standard per elev/preºcolar care se determinã pentru fiecare nivel 
de învãþãmânt, profil, specializare/domeniu, de cãtre Consiliul Naþional pentru Finanþarea 
Învãþãmântului Preuniversitar, în condiþiile legii educaþiei naþionale ºi normelor metodologice 
elaborate de cãtre Ministerul Educaþiei, Cercetãrii, Tineretului ºi Sportului ºi aprobate prin hotãrâre a 
Guvernului. Alocarea fondurilor pentru finanþarea de bazã a unitãþii de învãþãmânt se face pe baza unei 
formule de finanþare aprobate prin ordin al ministrului care ia în considerare costul standard per 
elev/preºcolar, numãrul de elevi/preºcolari din unitatea de învãþãmânt, precum ºi factorii de corecþie 
dependenþi de densitatea de elevi în zonã, severitatea dezavantajelor, de limba de predare ºi alþi factori 
(art. 104 alin 4).
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Finanþarea de bazã acordatã fiecãrei unitãþi de învãþãmânt se aprobã anual prin hotãrâre a Guvernului ºi 
se include în bugetul de stat, fiind repartizatã pe comune, oraºe, municipii ºi sectoare ale municipiului 
Bucureºti de cãtre direcþiile generale ale finanþelor publice judeþene, respectiv a municipiului Bucureºti, 
cu asistenþa tehnicã a inspectoratelor ºcolare (art. 104 alin 2 si 4).

În afara de finanþarea de bazã a învãþãmântului preuniversitar, statul acordã ºi finanþare complementarã 
(aferentã cheltuielilor de capital, cheltuielilor sociale ºi altor cheltuieli asociate procesului de 
învãþãmânt) respectiv finanþare suplimentarã (ca sumã globalã fixã din bugetul Ministerului Educaþiei, 
Cercetãrii, Tineretului ºi Sportului pentru premierea unitãþilor de învãþãmânt preuniversitar de stat cu 
rezultate deosebite), însã aceastã formã de finanþare vizeazã doar învãþãmântul de stat ºi prin urmare nu 
face obiectul competiþiei amintite.

Finanþarea de bazã ºi finanþarea complementarã se acordã pe baza contractului de management 
încheiat între directorul unitãþii de învãþãmânt preuniversitar ºi primarul localitãþii/primarul de sector în 
a cãrei razã teritorialã se aflã unitatea de învãþãmânt, respectiv cu preºedintele consiliului 
judeþean/primarul de sector, în cazul ºcolilor speciale (art. 106).

În ceea ce priveºte învãþãmântul superior privat, legea prevede cã statul poate sprijini aceastã formã de 
învãþãmânt acreditat (art. 222 alin 7), prin acordarea unor finanþãri suplimentare pentru a stimula 
excelenþa instituþiilor ºi a programelor de studii, atât din cadrul universitãþilor de stat, cât ºi particulare, 
în sumã, la nivel naþional, de minimum 30% din suma alocatã la nivel naþional universitãþilor de stat ca 
finanþare de bazã, pe baza criteriilor ºi a standardelor de calitate stabilite de Consiliul Naþional al 
Finanþãrii Învãþãmântului Superior ºi aprobate de Ministerului Educaþiei, Cercetãrii, Tineretului ºi 
Sportului (art. 223 alin. 3 coroborat cu art. 197 lit. a).
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Ordinul Consiliului Concurenþei nr. 688/2010 pentru punerea în aplicare a Instrucþiunilor privind 
angajamentele în materia concentrãrilor economice a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 1 din 03 
ianuarie 2011 ( ). 

Instrucþiunile stabilesc principiile generale aplicabile angajamentelor acceptabile de cãtre Consiliul 
Concurenþei, principalele tipuri de angajamente care pot fi acceptate de cãtre autoritatea de 
concurenþã în cazurile care intrã sub incidenþa Legii ºi a Regulamentului privind concentrãrile 
economice, pus în aplicare prin Ordinul preºedintelui Consiliului Concurenþei nr. 385/2010, condiþiile 
specifice pe care trebuie sã le îndeplineascã propunerile de angajamente în ambele faze ale procedurii, 
precum ºi principalele condiþii pentru punerea în aplicare a angajamentelor. Consiliul Concurenþei va 
lua în considerare, în mod corespunzãtor, circumstanþele particulare ale fiecãrei operaþiuni de 
concentrare economicã. La data intrãrii în vigoare Ordinului (data publicarii in Monitorul Oficial), anexa 
nr. 3 "Instrucþiuni privind mãsurile corective acceptabile în cazul autorizãrii condiþionate a unor 
concentrãri economice" la Ordinul preºedintelui Consiliului Concurenþei nr. 63/2004 privind punerea în 
aplicare a regulamentelor ºi instrucþiunilor Consiliului Concurenþei elaborate în baza Legii concurenþei 
nr. 21/1996, se abrogã.

„Ordinul”
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Structura Clasificãrii Ocupaþiilor din România a fost completatã. În Monitorul Oficial al României, Partea 
I, nr. 27 din data de 12 ianuarie 2011 a fost publicat Ordinul nr. 1759/2010 privind completarea Clasificãrii 
Ocupaþiilor din România ( ). 

Prin acest act normativ , ca de exemplu:

? consultant în resurse umane
? director resurse umane
? specialist în relaþii de muncã
? agent de vânzãri directe (produse financiar – bancare)
? colector (recuperator) creanþe/debite
? ofiþer antifraudã financiar – bancarã
? revizor jurist
? evaluator tehnic daune auto
? auditor energetic pentru clãdiri, asistent personal profesionist

De asemenea, o ocupaþie a fost înlocuitã, iar alte 2 ocupaþii au fost eliminate.

“Ordin 1759”

au fost introduse 62 de meserii noi
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proprietãþi imobiliare - retrospectiva legislativã
La 11 februarie 2011 a fost publicatã Ordonanþa de Urgenþã nr. 7/2011 pentru modificarea ºi 
completarea Legii nr. 350/2001 privind amenjarea teritoriului ºi urbanismului. Ordonanþa conþine 
modificãri importante ale regimului de urbanism din România. O descriere detaliatã a modificãrilor 
aduse de ordonanþã ºi posibilul impact al acestora pe piaþa imobiliarã vã vor fi prezentate pe larg în 
numãrul urmãtor al buletinului nostru legislativ lunar.

Pentru mai multe informaþii, vã rugãm contactaþi:

Daniel Voicu: daniel.voicu@vf.ro
Mugur Filipescu: mugur.filipescu@vf.ro

Strada ªtirbei Vodã  nr. 26-28
Union International Center II
Etaj 5, 010113 Bucuresti
ROMANIA
Tel:  +40 21 314 0200
Fax: +40 21 314 0290
www.vf.ro
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