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NOTĂ DE FUNDAMENTARE 

 

 

 

Secțiunea 1 

Titlul prezentului proiect de act normativ 

 

Hotărâre privind  acordarea de stimulente financiare absolvenților care au obținut media 10 

la evaluarea națională pentru absolvenții clasei a VIII-a - 2019 și la examenul de bacalaureat, 

sesiunea iunie-iulie 2019  

 

 

Secțiunea a 2 – a 

Motivul emiterii actului normativ 

 

1. Descrierea situației actuale  

Prin politicile sale educaționale promovate și prin alocarea resurselor financiare necesare, 

Guvernul României urmărește cu prioritate “Implementarea principiului egalității de șanse în 

educație, îmbunătățirea performanțelor educaționale, abilităților și competențelor tuturor copiilor și 

tinerilor, prin accesul la un sistem de educație de calitate, relevant și incluziv sunt cheia pentru 

creștere economică și prosperitate”.  

Astfel, în Programul de Guvernare 2017-2020 în  Capitolul Politici în domeniul educației, 

oferta politică a Guvernului pentru învățământ este construită în jurul unor obiective majore dintre 

care amintim Excelența în educație:  

● Dezvoltarea și implementarea programelor de stimulare a performanței adresate elevilor cu 

potențial deosebit.  

 

Guvernul României și-a asumat responsabilitatea asigurării creșterii accesului la educația de 

calitate al tuturor elevilor și studenților.  

 

Identificarea și susținerea copiilor și tinerilor capabili de performanțe școlare înalte reprezintă o 

parte integrantă a politicilor educaționale promovate de Ministerul Educației Naționale, denumit în 

continuare MEN și vizează aplicarea unuia din principiile care guvernează învățământul 

preuniversitar și superior, precum și învățarea pe tot parcursul vieții din România și anume 

principiul calității.   

Din categoria elevilor și tinerilor care demonstrează performanțe școlare înalte fac parte și 

absolvenții de liceu care au obținut media 10 la examenul de bacalaureat, precum și 

absolvenții clasei a VIII-a care au obținut media 10 la evaluarea națională. 

 

Pentru a stabili cadrul general al măsurilor financiare necesare pentru recompensarea  absolvenților 
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de liceu cu media 10 la examenul de bacalaureat și la evaluarea națională pentru absolvenții clasei 

a VIII-a, MEN inițiază prezentul proiect de act normativ: Hotărâre privind acordarea de 

stimulente financiare absolvenților care au obținut media 10 la evaluarea națională pentru 

absolvenții clasei a VIII-a și la examenul de bacalaureat, sesiunea iunie-iulie 2019. 

Materializarea unui astfel de demers se înscrie pe linia programelor dezvoltate de MEN pentru 

susținerea excelenței școlare în învățământul preuniversitar.  

 

Prevederile acestei hotărâri de guvern  corespund evoluțiilor înregistrate în domeniul evaluărilor și 

examenelor naționale din învățământul preuniversitar,  impunându-se adoptarea unui  act  normativ 

nou. 

2. Schimbări preconizate 

Scopul proiectului de act normativ constă în susținerea activității de înaltă performanță din 

învățământul preuniversitar. 

Prezentul proiect de act normativ urmărește   crearea  cadrului normativ al stimulării performanței 

școlare înalte din învățământul preuniversitar, răspunzând cerințelor actuale determinate de 

schimbările produse în legislația și practica națională și internațională. În anul 2019, un  număr de 

235 absolvenți de liceu au obținut media 10 la examenul de bacalaureat, sesiunea iunie-iulie 2019, 

iar 459 absolvenți de clasa a   VIII-a au obținut media 10 la evaluarea națională. Ținând cont că 

este vorba de tineri absolvenți de gimnaziu, respectiv de liceu cu rezultate remarcabile la 

învățătură, care au toate șansele să continue să obțină performanțe în învățământul liceal, respectiv 

în învățământul universitar, apreciem că li se poate oferi un  stimulent financiar care să fie util în 

dezvoltarea lor ulterioară, în domeniul profesional și personal.  

În contextul menționat anterior, apreciem că performanța lor este excepțională și merită 

evidențiată, stimulată și celebrată.  

Acest lucru constituie un semn de apreciere pentru rezultatele lor și o invitație către întreaga 

populație școlară la un învățământ de performanță înaltă. 

3. Alte informații 

 Nu este cazul 

 

Secțiunea a 3-a 

Impactul socio-economic al proiectului de act normativ 

1. Impact macro-economic 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

11. Impactul asupra mediului concurențial și domeniului ajutoarelor de stat: 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

2. Impact asupra mediului de afaceri 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

21.Impactul asupra sarcinilor administrative 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

22.Impactul asupra întreprinderilor mici și mijlocii 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

3. Impact social 
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Recunoașterea și stimularea înaltei performanțe obținute de absolvenți la evaluarea națională 

pentru absolvenții clasei a VIII-a și la examenul de bacalaureat au impact asupra statutului socio-

profesional al celor implicați, sporind interesul pentru educație, cultură și cercetare în contextul 

construirii unei societăți bazate pe cunoaștere. Indirect, contribuie la păstrarea resursei umane de 

valoare în interiorul țării. 

4. Impact asupra mediului 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

5. Alte informații 

Nu este cazul 

 

Secțiunea a 4-a 

Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, 

atât pe termen scurt, pentru anul curent, cât și pe termen lung (pe 5 ani)  

Proiectul de act normativ nu are impact asupra bugetului general consolidat.  

 

- în mii lei (RON) - 

Indicatori Anul 

curent 

Următorii patru ani Media 

pe 

cinci 

ani  

1 2 3 4 5 6 7 

1. Modificări ale veniturilor bugetare, 

plus/minus, din care: 

a) buget de stat, din acesta: 

i. impozit pe profit 

ii. impozit pe venit 

b) bugete locale 

i. impozit pe profit 

c) bugetul asigurărilor sociale de stat: 

i. contribuții de asigurări 

      

2. Modificări ale cheltuielilor bugetare, 

plus/minus, din care: 

a) buget de stat, din acesta: 

i. cheltuieli de personal 

ii. bunuri și servicii 

iii. ajutoare sociale 

 

b) bugete locale: 

i. cheltuieli de personal 

ii. bunuri și servicii 

c) bugetul asigurărilor sociale de stat: 

i. cheltuieli de personal 

bunuri și servicii 

      

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

a) buget de stat 

b) bugete locale 

- - - - - - 
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4. Propuneri pentru acoperirea creșterii 

cheltuielilor bugetare 

- - - - - - 

5. Propuneri pentru a compensa reducerea 

veniturilor bugetare 

- - - - - - 

6. Calcule detaliate privind fundamentarea 

modificărilor veniturilor și/sau 

cheltuielilor bugetare 

- - - - -  

7. Alte informații  

 

Prezentul act normativ nu generează influențe 

financiare asupra bugetului consolidat deoarece 

creșterile de cheltuieli se vor acoperi  prin 

redistribuire în cadrul bugetului MEN. 

 

Secțiunea a 5-a 

Efectele proiectului de act normativ asupra legislației în vigoare 

 

1. Măsuri normative necesare pentru aplicarea prevederilor proiectului de act normativ (acte 

normative în vigoare ce vor fi modificate sau abrogate, ca urmare a intrării în vigoare a 

proiectului de act normativ):  
a) acte normative care se modifică sau se abrogă ca urmare a intrării în vigoare a proiectului de 

act normativ;  

 

b) acte normative ce urmează a fi elaborate în vederea implementării noilor dispoziții. 

În urma aprobării prezentului proiect de Hotărâre a Guvernului, va fi elaborat un Ordin al 

ministrului educației  naționale pentru aprobarea listei beneficiarilor și a modalității de acordare a 

stimulentelor financiare. 

11. Compatibilitatea proiectului de act normativ cu legislația în domeniul achizițiilor publice 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

2. Conformitatea proiectului de act normativ cu legislația comunitară în cazul proiectelor ce 

transpun prevederi 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 Curții de Justiție a Uniunii Europene  

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

5. Alte acte normative și/sau documente internaționale din care decurg angajamente, 

făcându-se referire la un anume acord, o anume rezoluție sau recomandare internațională ori 

la alt document al unei organizații internaționale 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

6. Alte informații 

Nu este cazul 

 

Secțiunea a 6-a 

Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ 

 

1. Informații privind procesul de consultare cu organizațiile neguvernamentale, institute de 
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cercetare și alte organisme implicate  

Institutul de Științe ale Educației a fost consultat informal cu privire la prezentul proiect de act 

normativ. 

2. Fundamentarea alegerii organizațiilor cu care a avut loc consultarea precum și a modului 

în care activitatea acestor organizații este legată de obiectul proiectului de act normativ 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003, privind transparența decizională în administrația 

publică, republicată, proiectul de act normativ a fost afișat pe site-ul a Ministerului Educației 

Naționale. Proiectul de hotărâre de Guvern a fost analizat în cadrul Comisiei de Dialog Social din 

cadrul Ministerului Educației Naționale. 

3. Consultările organizate cu autoritățile administrației publice locale, în situația în care 

proiectul de act normativ are ca obiect activități ale acestor autorități, în condițiile Hotărârii 

Guvernului nr.521/2005 privind procedura de consultare a structurilor asociative ale 

autorităților administrației publice locale la elaborarea proiectelor de acte normative 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

4. Consultările desfășurate în cadrul consiliilor interministeriale în conformitate cu 

prevederile Hotărârii Guvernului nr.750/2005 privind constituirea consiliilor 

interministeriale permanente 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

5. Informații privind avizarea de către: 

a) Consiliul Legislativ  

b) Consiliul Suprem de Apărare a Țării 

c) Consiliul Economic și Social  

d) Consiliul Concurenței  

 

e) Curtea de Conturi 

Prezentul proiect de act normativ este supus avizării Consiliului Legislativ.  

 

6. Alte informații 

Nu este cazul 

 

Secțiunea a 7-a 

Activități de informare publică privind elaborarea  

și implementarea proiectului de act normativ 

1. Informarea societății civile cu privire la necesitatea elaborării proiectului de 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 societății civile cu privire la 

eventualul impact asupra mediului în urma 

implementării actului normativ, precum și efectele 

asupra sănătății și securității cetățenilor sau 

diversității biologice. 

Proiectul de act normativ nu se referă la 

acest subiect 

3. Alte informații  Nu este cazul. 
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Secțiunea a 8-a 

Măsuri de implementare 

1. Măsurile de punere în aplicare a actului normativ 

de către autoritățile administrației publice centrale 

și/sau locale - înființarea  unor noi organisme sau 

extinderea  competențelor instituțiilor existente 

Proiectul de act normativ nu se referă la 

acest subiect 

2. Alte informații                                          Nu este cazul 

 

Față de cele prezentate, a fost elaborat prezentul proiect de Hotărâre privind  acordarea de 

stimulente financiare absolvenților care au obținut media 10 la evaluarea națională pentru 

absolvenții clasei a VIII-a și la examenul de bacalaureat, sesiunea iunie-iulie 2019, pe care îl 

supunem Guvernului spre aprobare. 

 

 

 

 

MINISTRUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE, 

Ecaterina ANDRONESCU 

 

 

 

 

AVIZĂM FAVORABIL: 

 

 

 

MINISTRUL FINANȚELOR PUBLICE                                        MINISTRUL JUSTIȚIEI, 

         Eugen  Orlando TEODOROVICI                                                    Ana BIRCHALL 
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SCRETAR DE STAT, 

Ionel Florian LIXANDRU 
 

 
SECRETAR DE STAT, 

Irina Elisabeta KOVÁCS 
 

SECRETAR GENERAL, 
Dănuț GHICAN 

DIRECȚIA GERALĂ JURIDIC, 
DIRECTOR GENERAL, 

Crina Mădălina CIOBANU 
 
 
 

DIRECȚIA AVIZARE ACTE NORMATIVE ȘI PERSONAL, 

DIRECTOR, 

Liliana DUȚĂ 

 

DIRECȚIA GENERALĂ ECONOMICĂ, 
DIRECTOR GENERAL, 

Mihai PĂUNICĂ 
 

DIRECȚIA GENERALĂ MINORITĂȚI ȘI RELAȚIA CU PARLAMENTUL 

DIRECTOR GENERAL, 

Iuliana VÂRTIC - MAYLA 

 

 

DIRECȚIA GENERALĂ EDUCAȚIE TIMPURIE, 

ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR ȘI GIMNAZIAL 

DIRECTOR GENERAL, 

Mihaela Tania IRIMIA 

 

 
DIRECȚIA GENERALĂ ÎNVĂȚĂMÂNT 

SECUNDAR SUPERIOR ȘI EDUCAȚIE PERMANENTĂ, 

DIRECTOR GENERAL, 

Corina MARIN 

 

 

AVIZ DE CONFORMITATE 

DIRECȚIA GENERALĂ MANAGEMENT STRATEGIC ȘI POLITICI PUBLICE, 

DIRECTOR GENERAL, 

Valentin Sorin POPESCU 

 

 

AVIZ DE LEGALITATE 

 


