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NOTĂ DE FUNDAMENTARE 
 

Secţiunea 1 

Titlul prezentului act normativ 
 

Hotărâre privind modalitatea de subvenţionare de către stat a costurilor pentru 

elevii care frecventează învăţământul profesional 
 

Secţiunea a 2-a.  

Motivul emiterii actului normativ 
 

1. Descrierea 

situaţiei actuale 

În conformitate cu prevederile art. 33 alin. (10) lit. c) din Legea 

educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, 

statul susţine învăţământul profesional şi învăţământul liceal - filiera 

tehnologică sau vocaţională, inclusiv prin burse speciale şi alte forme de 

sprijin material. În același timp, potrivit prevederilor art. 85 alin. (2) din 

același act normativ, statul subvenţionează toate costurile aferente 

frecventării liceului pentru elevii care frecventează învăţământul 

profesional. 

Prin politicile educaţionale promovate şi prin alocarea resurselor 

financiare necesare, Guvernul României şi-a propus să asigure, în mod 

eficient, accesul egal al tuturor cetăţenilor ţării la o educaţie de calitate, 

care răspunde atât nevoilor de dezvoltare personală, cât și celor social-

economice. Ca urmare a progresului economic al țării, care impune 

necesitatea dezvoltării învățământului profesional și tehnic pentru a 

răspunde nevoilor operatorilor economici de a avea forţă de muncă bine 

pregătită profesional, apare necesitatea susţinerii acestor demersuri şi de 

către Guvernul României. 

Prin prezentul proiect de act normativ, Ministerul Educaţiei 

Naţionale încurajează şi susţine în continuare frecventarea învățământului 

profesional, inclusiv învățământul dual pentru nivelul 3 de calificare 

profesională, denumit în continuare învăţământ profesional, prin accesul la 

resursele bugetare ale învăţământului. Prezentul proiect de act normativ 

propune acordarea subvenţiei pentru toţi elevii care frecventează 

învăţământul profesional, în vederea sporirii interesului elevilor faţă de 

acest tip de învăţământ. Având în vedere că învățământul de stat este 

gratuit, că statul decontează cheltuielile de transport și acordă manuale 

școlare gratuite pentru elevii din învățământul de stat, cuantumul propus 

poate acoperi cheltuielile legate de asigurarea cazării în internatele școlare, 

asigurarea mesei în cantinele școlare, precum și procurarea de echipamente 

și materiale necesare desfășurării instrurii practice pentru elevii care 

studiază în altă localitate decât cea de domiciliu, asigurându-se, în acest fel, 

subvenționarea tuturor costurilor pentru cei ce frecventează învățământul 

profesional. 

2. Schimbări 

preconizate 

Prezentul proiect de act normativ urmăreşte continuarea acordării 

sprijinului financiar pentru frecventarea învățământului profesional, 

inclusiv dual, pentru nivelul 3 de calificare profesională, denumit în 

continuare învăţământ profesional. 

Hotărârea Guvernului nr. 1062/2012 stabileşte acordarea subvenţiei 

pentru toţi elevii care frecventează învăţământul profesional. În acest fel, 

prin continuarea acordării „Bursei profesionale” se urmăreşte sporirea 

interesului elevilor şi a familiilor acestora faţă de educaţia şi formarea prin 

învăţământ profesional, inclusiv dual. 

Acordarea „Bursei profesionale” confirmă preocuparea 
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Ministerului Educației Naționale, a Guvernului României pentru asigurarea 

accesului egal la educaţie şi formare profesională, sporind şansele pentru 

integrare socială a absolvenților acestei forme de educație și formare 

profesională. Elevii din învăţământul profesional care beneficiază de bursa 

profesională pot beneficia, în plus, şi de burse de performanţă/ burse de 

merit, conform prevederilor Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, 

tineretului şi sportului nr. 5576/2011, publicat în Monitorul Oficial nr. 768 

din data de 01.11.2011, cu modificările şi completările ulterioare. În acest 

caz, bursa profesională se cumulează cu bursa de performanţă/ bursa de 

merit. Pe lângă bursa profesională, un elev nu poate primi încă două burse 

simultan, având dreptul să opteze, dintre acestea două, pentru cea cu 

valoare mai mare sau care se acordă pentru o mai mare perioadă de timp. 

Beneficiarii Programul naţional de protecţie socială "Bursa profesională" 

nu pot beneficia în acelaşi timp şi de bursă socială. Elevii din învăţământul 

profesional, beneficiari de orice tip de bursă de studii, finanţată total sau 

parţial din bugetul Ministerului Educaţiei Naţionale, trebuie să opteze 

pentru această bursă sau pentru bursa profesională. 

3.Alte informaţii Nu este cazul. 
 

Secţiunea a 3-a. 

Impactul socio-economic al prezentului act normativ 
 

1. Impactul macroeconomic Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

1
1
.
 
Impactul asupra 

mediului concurenţial şi 

domeniului ajutoarelor de 

stat 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

2. Impactul asupra mediului 

de afaceri 

Aplicarea prevederilor prezentului proiect de act normativ 

poate duce la creşterea nivelului de calificare a absolvenţilor 

învăţământului profesional, inclusiv dual, pentru nivelul 3 de 

calificare profesională, fapt care poate ajuta la creșterea gradului de 

angajare al acestora, a satisfacerii nevoii de forță de muncă 

calificată a operatorilor economici și, nu în ultimul rând, la 

îmbunătăţirea calităţii mediului de afaceri. 

2
1 

Impactul asupra 

sarcinilor administrative 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

2
2 

Impactul asupra 

întreprinderilor mici și 

mijlocii 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

3. Impactul social Programul național de protecție socială ”Bursa profesională” 

are şi va avea în continuare un impact direct asupra comunităţii 

şcolare în ceea ce priveşte garantarea accesului egal la o educaţie de 

calitate, optimizarea potenţialului beneficiarilor în raport cu ofertele 

educaţionale ale unităţilor de învăţământ profesional şi tehnic. 

Prin acordarea subvenţiei pentru toți elevii care frecventează 

învăţământul profesional, inclusiv dual, se urmărește sporirea 

interesului elevilor și al familiilor acestora pentru acest parcurs 

educaţional, în contextul în care se constată nevoia unei forțe de 

muncă bine pregătite în domeniul profesional. 

În ceea ce priveşte efectele indirecte, se vor avea în vedere atât 

ridicarea nivelului de încredere a populaţiei în posibilitatea 

accesului la o formare profesională de calitate, pe baza obţinerii 

sprijinului financiar necesar, creșterea atractivității educației și 
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formării prin învăţământul profesional, cât și micșorarea 

abandonului școlar al elevilor din medii defavorizate. 

4. Impactul asupra mediului  Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

5. Alte informaţii Nu este cazul. 

Secţiunea a 4-a 

Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, atât pe termen scurt, 

pentru anul curent, cât şi pe termen lung (pe 5 ani) 
- mii lei – 

Indicatori Anul 

curent 

 Următorii 

4 ani 

Media pe 

5 ani 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Modificări ale veniturilor bugetare plus/minus, 

din care: 

a) bugetul de stat, din acesta: 

(i) impozit pe profit; 

(ii) impozit pe venit; 

b) bugetele locale: 

(i) impozit pe profit; 

c) bugetul asigurărilor sociale de stat: 

(i) contribuții de asigurări. 

Nu este 

cazul 

     

2. Modificări ale cheltuielilor bugetare, plus/minus, 

din care: 

a) bugetul de stat, din acesta: 

(i) cheltuieli de personal; 

(ii) bunuri si servicii; 

b) bugetele locale:  

(i) cheltuieli de personal; 

(ii) bunuri şi servicii; 

c) bugetul asigurărilor sociale de stat: 

(i) cheltuieli de personal; 

(ii) bunuri şi servicii. 

Nu este 

cazul 

     

3. Impact financiar, plus/minus, din care: 

a) bugetul de stat; 

b) bugetele locale. 

Nu este 

cazul 

     

4. Propuneri pentru acoperirea creşterii cheltuielilor 

bugetare 

Nu este 

cazul 
     

5. Propuneri pentru a compensa reducerea 

veniturilor bugetare 

Nu este 

cazul 
     

6. Calcule detaliate privind fundamentarea 

modificărilor veniturilor şi/ sau cheltuielilor 

bugetare 

Nu este 

cazul 

     

7. Alte informaţii Cheltuielile aferente acordării bursei 

profesionale sunt prevăzute în bugetul 

consolidat general consolidat aprobat pentru 

anul în curs. 
 

Secţiunea a 5-a 

Efectele prezentului act normativ asupra legislaţiei în vigoare 
 

1. Măsuri normative necesare pentru 

aplicarea prevederilor prezentului act 

normativ: 

a) acte normative în vigoare ce vor fi 

a) La data intrării în vigoare a prezentului act 

normativ, se abrogă Hotărârea de Guvern nr. 1062/ 

2012 privind modalitatea de subvenţionare de către stat 

a costurilor pentru elevii care frecventează 
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modificate sau abrogate, ca urmare a 

intrării în vigoare a prezentului act 

normativ; 

b) acte normative ce urmează a fi 

elaborate în vederea implementării noilor 

dispoziţii. 

învăţământul profesional, publicată în Monitorul 

Oficial al României nr. 756 din 9 noiembrie 2012. 

b) Pentru implementarea dispozițiilor prezentului 

act normativ se va elabora ordin al ministrului educaţiei 

privind desemnarea membrilor Comisiei naţionale pentru 

monitorizarea acordării "Bursei profesionale". 

2. Conformitatea prezentului act 

normativ cu legislaţia comunitară în 

cazul proiectelor ce transpun prevederilor 

comunitare 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest 

subiect. 

3. Măsuri normative necesare aplicării 

directe a actelor normative comunitare 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest 

subiect. 

4. Hotărâri ale Curţii de Justiţie a Uniunii 

Europene 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest 

subiect. 

5. Alte acte normative şi/sau documente 

internaţionale din care decurg 

angajamente 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest 

subiect. 

6. Alte informaţii Nu este cazul. 
 

Secţiunea a 6-a 

Consultările efectuate în vederea elaborării prezentului act normativ 
 

1. Informaţii privind procesul de 

consultare cu organizaţii 

neguvernamentale, institute de 

cercetare şi alte organisme implicate 

Au fost organizate consultări cu Inspectoratele 

şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti în vederea 

surprinderii tututor aspectelor care necesită o mai bună 

clarificare. 

S-au preluat aspecte discutate în diverse întâlniri, 

seminarii şi şedinţe la care au participat reprezentanţii 

federaţiilor sindicale reprezentative, ai asociaţiilor de 

părinţi şi ai ONG-urilor, alţi factori interesaţi în 

domeniul învăţământului liceal şi profesional care au 

sesizat aspectele care necesită îmbunătăţire, clarificare 

sau o mai bună organizare.  

În cadrul amplelor consultări, derulate la nivel 

național în perioada 19 mai – 16 iunie 2016, pentru 

dezbaterea documentului concept ”Opțiunile de educație 

și formare profesională ale absolvenților de clasa a VIII-

a” reprezentanţii federaţiilor sindicale reprezentative, ai 

asociaţiilor de părinţi, ai Organizațiilor 

Nonguvernamentale, ai operatorilor economici împreună 

cu alţi factori interesaţi în domeniul învăţământului 

profesional, au susținut necesitatea susţinerii în 

continuare a învăţământului profesional de către 

Ministerul Educației Naționale şi, astfel, din partea 

Guvernului României, prin intermediul Programului 

naţional de protecţie socială "Bursa profesională". 

Prin adresa Ministerului Educaţiei Naţionale, 

Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului 

Profesional şi Tehnic cu nr. VET 1197/ 02.05.2017 s-au 

mai solicitat suplimentar Inspectoratelor Şcolare 

Judeţene/ al Municipiului Bucureşti propuneri de 

modificare a Hotărârii Guvernului nr. 1062/ 2012, 

privind modalitatea de subvenționare de către stat a 

costurilor pentru elevii care frecventează învățământul 
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profesional. S-au primit răspunsuri de la un număr de 16 

inspectorate şcolare, iar propunerile acestora au fost 

analizate şi cuprinse în prezentul proiect de act normativ. 

2. Fundamentarea alegerii 

organizaţiilor cu care a avut loc 

consultarea, precum şi a modului în 

care activitatea acestor organizaţii este 

legată de obiectul prezentului act 

normativ 

Instituţiile/ organizaţiile invitate a-şi exprima un 

punct de vedere sunt relevante pentru învăţământul 

profesional din perspectiva, pe de o parte, a corelării 

educaţiei cu cerinţele pieţei muncii (reprezentanţi ai 

federaţiilor sindicale reprezentative, ai asociaţiilor de 

părinţi, ai Organizațiilor Nonguvernamentale, ai 

operatorilor economici), iar pe de altă parte, a asumării 

responsabilităţilor prevăzute în prezentul proiect de act 

normativ (inspectoatele şcolare) şi implementarea 

ulterioară unitară a prevederilor acestuia. 

3. Consultările organizate cu 

autorităţile administraţiei publice 

locale, în situaţia în care prezentul 

normativ are ca obiect activităţi ale 

acestor autorităţi, în condiţiile 

Hotărârii Guvernului nr. 521/2005 

privind procedura de consultare a 

structurilor asociative ale autorităţilor 

administraţiei publice locale la 

elaborarea proiectelor de acte 

normative, cu modificările ulterioare 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest 

subiect. 

4. Consultările desfăşurate în cadrul 

consiliilor interministeriale, în 

conformitate cu prevederile Hotărârii 

Guvernului nr. 750/ 2005 privind 

constituirea consiliilor 

interministeriale permanente, cu 

modificările și completările ulterioare 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest 

subiect. 

5. Informaţii privind avizarea de către: 

a) Consiliul Legislativ  

b) Consiliul Suprem de Apărare a 

Ţării 

c) Consiliul Economic şi Social 

d) Consiliul Concurenţei 

e) Curtea de Conturi 

Prezentul proiect de act normativ este supus 

avizării Consiliului Legislativ şi Consiliului Economic şi 

Social. 

6. Alte informaţii Nu este cazul. 
 

Secţiunea a 7-a 

Activități de informare publică privind elaborarea şi implementarea prezentului act normativ 
 

1. Informarea societăţii civile  

cu privire la necesitatea elaborării 

prezentului act normativ 

Proiectul de act normativ a îndeplinit procedura 

privind transparența decizională în administrația publică 

prevăzută de Legea nr. 52/2003 cu modificările și 

completările ulterioare. 

2. Informarea societăţii civile cu 

privire la eventualul impact asupra 

mediului în urma implementării 

prezentului act normativ, precum şi 

efectele asupra sănătăţii şi securităţii 

cetăţenilor sau diversităţii biologice 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest 

subiect. 

3. Alte informaţii Nu este cazul. 
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Secţiunea 8. 

Măsuri de implementare 
 

1. Măsurile de punere în aplicare a 

proiectului de act normativ de către 

autorităţile administraţiei publice centrale 

şi/sau locale – înfiinţarea unor noi 

organisme sau extinderea competenţelor 

instituţiilor existente 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest 

subiect. 

2. Alte informaţii Nu este cazul. 

 

Față de cele prezentate, a fost elaborat proiectul de Hotărâre privind 

modalitatea de subvenţionare de către stat a costurilor pentru elevii care frecventează 

învăţământul profesional, pe care îl supunem Guvernului spre adoptare. 

 

Ministrul Educației Naționale  

 

Liviu Marian POP 

 

 

 

 

Avizăm favorabil 

 

 

 

Viceprim-ministru, 

Ministrul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice și Fondurilor Europene, 

 

Sevil SHHAIDEH 

 

 

 

Ministrul Finanțelor Publice, 

 

Ionuț MIȘA 

 

 

 

Ministrul Justiției, 

 

Tudorel TOADER 
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Secretar de Stat, 
 

Ariana Oana BUCUR 

Secretar de Stat, 
 

Gabriel Liviu ISPAS 

Secretar de Stat, 
 

Irina Elisabeta KOVÁCS 

  

 

 

 
 

 

 Secretar General, 
 

Dănuț GHICAN 

 

  

 

 

 
 

 

Direcția Juridic 

Director 

Crina Mădălina CIOBANU 

 Direcția Generală Economică 

Director General 

Mihai PĂUNICĂ 

  

 

 

 
 

 

Direcţia Generală Management 

Preuniversitar 

Director General 

Corina MARIN 

 Direcția Generală Evaluare și 

Monitorizare Învățământ 

Preuniversitar 

Director General 

Alin Cătălin PĂUNESCU 

  

 

 

 
 

 

Aviz de legalitate  Aviz de conformitate, 

Valentin Sorin POPESCU 

  

 

 

 
 

 

Centrul Național de Dezvoltare a Învățământului 

Profesional și Tehnic 

Director 

Gabriela Liliana PETRE 

   

   
 


