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NOTĂ DE FUNDAMENTARE 

 

 

 

Secţiunea 1 

Titlul prezentului proiect de act normativ 

 

Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii nr. 536/2016 

privind stimularea performanței şcolare înalte din învățământul preuniversitar  

 

 

Secţiunea a 2 – a 

Motivul emiterii actului normativ 

 

1. Descrierea situaţiei actuale  

Prin politicile sale educaţionale promovate şi 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 învăţământ 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 şi-a asumat responsabilitatea asigurării creşterii accesului la educaţia de calitate al 

tuturor elevilor şi studenţilor. În acest sens, Ministerul Educaţiei Naționale, numit în continuare MEN, 

a inițiat  un sistem complex de măsuri financiare care asigură punerea în practică a prevederilor Legii 

educației naționale nr 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare, respectiv ale  art. 12, alin. (3) 

conform căreia “Statul acordă premii, burse, locuri în tabere şi alte asemenea stimulente elevilor şi 

studenţilor cu performanţe şcolare şi universitare, precum şi cu rezultate remarcabile în educaţia şi 

formarea lor profesională sau în activităţi culturale şi sportive”, ale art. 57, alin.  (4)  conform căreia 

„Pentru sprijinirea copiilor şi a tinerilor capabili de performanţe înalte, Ministerul Educaţiei 

Naţionale organizează competiţii şcolare, extraşcolare şi extracurriculare, tabere de profil, 

simpozioane şi alte activităţi specifice şi acordă burse şi alte forme de sprijin material şi financiar. 

Normele metodologice privind cheltuielile cu organizarea şi desfăşurarea competiţiilor şcolare, 

extraşcolare şi extracurriculare, cuantumul stimulentelor financiare acordate elevilor premiaţi, 

profesorilor care i-au pregătit şi unităţilor şcolare de provenienţă a premiaţilor se aprobă prin 

Hotărâre de Guvern și ale art.111  lit.  h) finanţarea privind organizarea de concursuri pentru elevi, 

pe obiecte de învăţământ şi pe meserii, tehnico-aplicative, ştiinţifice, de creaţie, concursuri şi 

festivaluri cultural-artistice, campionate şi concursuri sportive şcolare, cu participare naţională şi 

internaţională, precum şi olimpiade internaţionale pe obiecte de învăţământ.” 
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Identificarea şi susţinerea copiilor şi tinerilor capabili de performanțe școlare înalte reprezintă o parte 

integrantă a politicilor educaţionale promovate de MEN şi vizează aplicarea unuia din principiile care 

guvernează învăţământul preuniversitar şi superior, precum şi învăţarea pe tot parcursul vieţii din 

România și anume principiul calităţii.  

 

Pentru a stabili cadrul general al măsurilor financiare necesare organizării competițiilor școlare pe 

discipline școlare, pe meserii, tehnico-aplicative, ştiinţifice, de creaţie, cultural-artistice, sportive, a 

comunicărilor științifice, a simpozioanelor și a competițiilor extrașcolare tehnico-științifice, cultural-

artistice, sportiv-turistice, a proiectelor educative la nivel județean, interjudețean, regional, național și 

internațional și pentru stimularea excelenței în învățământul preuniversitar MEN a inițiat actul 

normativ  privind Stimularea Performanței Şcolare Înalte din Învățământul Preuniversitar, 

aprobat prin Hotărârea nr. 536/2016.   
 

Actul normativ privind Stimularea Performanței Şcolare Înalte din Învățământul Preuniversitar, 

aprobat prin Hotărârea nr. 536/2016 prevede acordarea de stimulente financiare elevilor premiați la 

olimpiadele școlare naționale și internaționale ca formă de recunoaștere și susținere  a performanțelor  

lor școlare înalte. Aceste performanțe nu se pot realiza în afara activității didactice de excelență 

desfășurată de profesorii  care îi pregătesc atât individual cât și centralizat și, în consecință, considerăm 

că trebuie stimulată și activitatea acestora din urmă, ceea ce reprezintă  nu numai o formă de 

recunoaștere a muncii lor  dar și de punere în practică a prevederilor Legii educației naționale nr. 

1/2011, art. 57, alin.  (4)  conform căreia „Pentru sprijinirea copiilor şi a tinerilor capabili de 

performanţe înalte, Ministerul Educaţiei Naţionale organizează competiţii şcolare, extraşcolare şi 

extracurriculare, tabere de profil, simpozioane şi alte activităţi specifice şi acordă burse şi alte forme 

de sprijin material şi financiar. Normele metodologice privind cheltuielile cu organizarea şi 

desfăşurarea competiţiilor şcolare, extraşcolare şi extracurriculare, cuantumul stimulentelor 

financiare acordate elevilor premiaţi, profesorilor care i-au pregătit şi unităţilor şcolare de 

provenienţă a premiaţilor se aprobă prin Hotărâre de Guvern”.În acest sens, a fost inițiat proiectul de 

Hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii nr. 536/2016 privind stimularea 

performanței şcolare înalte din învățământul preuniversitar  

 

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

susținerea excelenței școlare în învățământul preuniversitar. 

2. Schimbări preconizate 

Scopul proiectului de act normativ constă în susținerea activității  de învăţare de înaltă performanță. 

Prezentul proiect de act normativ urmăreşte  completarea  cadrului normativ al măsurilor financiare 

necesare organizării competițiilor școlare pe discipline, pe meserii, tehnico-aplicative, ştiinţifice, de 

creaţie, cultural-artistice, sportive, a comunicărilor științifice, a simpozioanelor și a competițiilor 

extrașcolare tehnico-științifice, cultural-artistice, sportiv-turistice, a proiectelor educative la nivel 

județean, interjudețean, regional, național și internațional și stimulării excelenței în învățământul 

preuniversitar, răspunzând cerințelor actuale determinate de schimbările produse în legislația și 

practica națională și internațională. Trebuie precizat că acordarea stimulentelor financiare  atât elevilor 

care au obținut distincții la competiţiile internaționale  cât și profesorilor care i-au pregătit pe aceștia 

are loc în conformitate cu prevederile Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările şi 

completările ulterioare. 

3. Alte informaţii 

 Nu este cazul 
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Secţiunea 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 concurenţial şi 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 

Recunoașterea și stimularea înaltei performanțe obținute de elevi și cadrele didactice în cadrul 

diferitelor tipuri de competiții are 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 informaţii 

Nu sunt 

 

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)  

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. contribuţii de asigurări 

2018 

- 

2019 

- 

2020 

- 

2021 

- 

2022 

- 

 

2. Modificări ale cheltuielilor bugetare, 

plus/minus, din care: 

a) buget de stat, din acesta: 

i. cheltuieli de personal 

ii. bunuri şi servicii 

iii. ajutoare sociale 
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b) bugete locale: 

i. cheltuieli de personal 

ii. bunuri şi servicii 

c) bugetul asigurărilor sociale de stat: 

i. cheltuieli de personal 

bunuri şi servicii 

      

3. Impact financiar, plus/minus, din 

care: 

a) buget de stat 

b) bugete locale 

- - - - - - 

4. Propuneri pentru acoperirea creşterii 

cheltuielilor bugetare 

- - - - - - 

5. Propuneri pentru a compensa 

reducerea veniturilor bugetare 

- - - - - - 

6. Calcule detaliate privind 

fundamentarea modificărilor veniturilor 

şi/sau cheltuielilor bugetare 

- - - - -  

7. Alte informaţii  

 

Prezentul act normativ nu generează influențe financiare 

asupra bugetului consolidat deoarece creșterile de cheltuieli 

determinate de acordarea premiilor  profesorilor care au 

pregătit elevii premiați la olimpiadele școlare internaționale 

și de plata membrilor comisiilor de pregătire centralizată a 

loturilor naționale în vederea participării la competiţiile 

internaţionale finanţate de MEN, membrilor comisiilor 

olimpiadelor naționale,  a ghizilor şi a translatorilor  pentru 

competițiile internaţionale organizate în țară, se vor acoperi  

prin redistribuire în cadrul bugetului MEN. 

 

Secţiunea a 5-a 

Efectele proiectului de act normativ asupra legislaţiei 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; Prin intrarea în vigoare a prezentului proiect de act normativ va fi  modificată și completată 

Hotărârea nr. 536/2016 privind Stimularea Performanței Şcolare Înalte din Învățământul 

Preuniversitar. 

 

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

 Ordine de ministru 

 

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 legislaţia comunitară în cazul proiectelor ce 

transpun prevederi comunitare: 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 
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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, făcându-se 

referire la un anume acord, o anume rezoluţie sau recomandare internaţională ori la alt 

document al unei organizaţii internaţionale: 

 

Regulamentele centrelor coordonatoare ale olimpiadelor internaționale pe discipline școlare, la care 

România participă. 

6. Alte informaţii 

Nu sunt. 

 

Secţiunea a 6-a 

Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ 

 

1. Informaţii privind procesul de consultare cu organizaţiile neguvernamentale, institute de 

cercetare şi alte organisme implicate  

Consultările au avut loc  în cadrul MEN cu inspectorii generali de specialitate implicați în organizarea 

acestor competiții la nivel național și internațional şi cu specialiştii din cadrul DGE- MEN. 

2. Fundamentarea alegerii organizaţiilor cu care a avut loc consultarea precum şi a modului în 

care activitatea acestor organizaţii este legată de obiectul proiectului de act normativ 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

 

3. Consultările organizate cu autorităţile administraţiei publice locale, în situaţia în care 

proiectul de act 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 

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 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

 

5. Informaţii privind avizarea de către: 

a) Consiliul Legislativ - Se va obţine acordul Consiliului Legislativ   

b) Consiliul Suprem de Apărare a Ţării 

c) Consiliul Economic şi Social- Se va obţine acordul Consiliului Economic şi Social 

d) Consiliul Concurenţei  

e) Curtea de Conturi 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

6. Alte informaţii 

Nu sunt. 
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Secţiunea a 7-a 

Activităţi de informare publică privind elaborarea  

şi implementarea proiectului de act normativ 

1. Informarea societăţii civile cu privire la necesitatea elaborării proiectului de act normativ 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. Proiectul de act normativ a îndeplinit procedura 

privind transparența decizională în administrația publică prevăzută de Legea nr. 52/2003, republicată. 

2. Informarea societăţii civile cu privire la 

eventualul impact asupra mediului în urma 

implementării actului normativ, precum şi 

efectele asupra sănătăţii şi securităţii cetăţenilor 

sau diversităţii biologice 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest 

subiect. 

3. Alte informații  Nu este cazul. 

                                                         Secţiunea a 8-a 

Măsuri de implementare 

1. Măsurile de punere în aplicare a actului 

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                                          Proiectul de act normativ nu se referă la acest 

subiect. 

 

Faţă de cele prezentate, a fost elaborat prezentul proiect de Hotărâre pentru modificarea și 

completarea Hotărârii nr. 536/2016 privind stimularea performanței şcolare înalte din 

învățământul preuniversitar, pe care îl supunem spre aprobare Guvernului României.  

 

MINISTRUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE, 

           Valentin POPA 

 

AVIZĂM FAVORABIL: 

 

MINISTRUL FINANȚELOR PUBLICE                                  MINISTRUL JUSTIȚIEI, 

 

   Eugen  Orlando TEODOROVICI                                                   Tudorel TOADER 

 

 

 



7 
 

 

 

 

 

  

          SCRETAR DE STAT,                                                                 SECRETAR DE STAT,                                    

      Ionel Florian LIXANDRU                                                             Irina Elisabeta KOVÁCS                               

 

 

  

 

SECRETAR GENERAL, 

Dănuț GHICAN 

DIRECŢIA  GENERALĂ JURIDIC, 

DIRECTOR GENERAL, 

Crina Mădălina CIOBANU 

 

 

 

DIRECŢIA GENERALĂ ECONOMICĂ, 

DIRECTOR GENERAL, 

Mihai PĂUNICĂ 

 

DIRECȚIA GENERALĂ MINORITĂȚI 

ȘI RELAȚIA CU PARLAMENTUL 

DIRECTOR, 

Alexandru SZEPESI 

 

 

 

DIRECȚIA GENERALĂ EDUCAȚIE TIMPURIE,           DIRECȚIA GENERALĂ ÎNVĂȚĂMÂNT  

ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR ȘI GIMNAZIAL                                  SECUNDAR SUPERIOR ȘI 

                                                                                                             EDUCAȚIE PERMANENTĂ, 

                DIRECTOR GENERAL,                                                  DIRECTOR GENERAL, 

              Mihaela Tania IRIMIA                                                            Corina MARIN 

 

 

 

AVIZ DE CONFORMITATE 

                    DIRECȚIA GENERALĂ MANAGEMENT STRATEGIC ȘI POLITICI PUBLICE, 

DIRECTOR GENERAL, 

                                                                Valentin Sorin POPESCU 

 

 

AVIZ DE LEGALITATE 


