
Notă de fundamentare 
 

Secţiunea 1 

Titlul proiectului de act normativ 

Hotărâre pentru recunoaşterea Fundaţiei  “Lycée Français Anna de Noailles” ca fiind de utilitate publică                                                        
Secţiunea a 2-a 

Motivul emiterii actului normativ  
 

Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii, cu modificările şi completările 

ulterioare, prin Legea nr. 246/2005, cu modificările și completările ulterioare,  prevede la Capitolul VI, 

posibilitatea ca asociaţiile şi fundaţiile să poată fi recunoscute de Guvernul României ca fiind de utilitate 

publică, în cazul în care îndeplinesc cumulativ condiţiile prevăzute de art. 38 alin. (1). 

Astfel, recunoaşterea utilităţii publice se face prin hotărâre a Guvernului, la propunerea ministerului sau 

organului de specialitate al administraţiei publice centrale în a cărui sferă de competenţă asociaţia sau fundaţia 

îşi desfăşoară activitatea. Propunerea se face în urma examinării cererii adresate de către asociaţia sau fundaţia 

interesată, precum şi a îndeplinirii condiţiilor prevăzute de art. 38 alin. (1) din ordonanţă. 

În baza acestor prevederi legale, Fundaţiei  “Lycée Français Anna de Noailles”  a formulat o cerere 

pentru recunoaşterea sa ca fiind de utilitate publică. 

1. Descrierea situaţiei actuale          Fundaţia  “ Lycée Français Anna de Noailles”  a fost 

constituită la data de 28.09.2005 prin Încheierea  

pronunţată de Judecătoria Sectorului 1 București. 

Actul constitutiv şi/sau statutul modificat al asociaţiei 

au fost validate de Judecătoria Sectorului 1 București 

prin Încheierile din data de 22.05.2012,  06.02.2013 şi 

10.09.2013. Înscrierea în Registrul asociaţiilor şi 

fundaţiilor/Registrul federaţiilor potrivit prevederilor 

O.U.G. nr. 26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii   

s-a făcut în data de 17.10.2005 conform Certificatului 

de înscriere în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor nr. 

22/18.07.2013.  

  

Fundaţia “Lycée Français Anna de Noailles”  este 

persoană juridică de drept privat român, autonomă, 

neguvernamentală, fără scop patrimonial și apolitică.   

 

Obiectivele majore ale fundaţiei  vizează următoarele: 

 

- pe lângă procentul de 45% de elevi români 

școlarizați, Liceul Francez Anna de Noailles mai 

școlarizează  și alți 10% elevi de alte naționalități, 

astfel contribuind la promovarea Franței, la 

răspândirea limbii, culturii și învățământului francez 

pe teritoriul României; 

 



- sistemul educativ francez este purtător de valori 

pentru părinții români care l-au ales; 

 

- în cadrul sistemului de învățământ francez sunt 

promovate valori republicane, precum laicitatea, 

respectul diversității, al egalității șanselor dar și 

concepția pedagogică favorizând curiozitatea 

intelectuală, promovarea spiritului critic, sensul 

inițiativei și al responsabilității; 

 

- Liceul Francez Anna de Noailles se bucură de o 

mare popularitate în comunitatea română, având o rată 

de succes considerabilă la examenele susținute în 

limba franceză, la certificatele de limbă străină, 

permițând accesul la formările superioare de calitate în 

Franța, România și Regatul Unit; 

 

- să asigure răspândirea limbii și culturii franceze 

ținând cont de particularitățile locale; 

 

- să asigure gestionarea bunurilor mobile și imobile, 

administrarea, funcționarea și dezvoltarea activităților 

instituției de învățământ, cu respectarea Convenției 

încheiate cu Agenția pentru Învățământul Francez în 

Străinătate (AEFE); 

 

- să asigure continuitatea învățământului asigurat de 

actualul Liceu Francez din București; 

 

- să analizeze toate aspectele referitoare la activitatea 

Liceului Francez din București; 

 

- să promoveze și să administreze direct sau în 

colaborare, în interesul elevilor și al familiilor lor și în 

măsura posibilităților, toate activitățile cu caracter 

educativ, cultural sau sportiv; 

 

- să recepționeze, să construiască, să închirieze, să 

amenajeze, să îmbunătățească, să întrețină clădirile 

destinate uzului școlar și extrașcolar și să mobilizeze 

fondurile necesare în acest sens; 

 

- permite elevilor români, cu prioritate dacă sunt deja 

francofoni, să urmeze în România studii primare și 

secundare de limba franceză; 

 

- să primească copii francofoni din țări terțe pentru a 

le permite să înceapă și să urmeze cursuri în 

străinătate în sistemul educativ francez; 

 

Totodată, Fundaţia  a desfăşurat multiple activităţi de 



interes general sau comunitar.   

 

2. Schimbări preconizate Prin declararea ca fiind de utilitate publică, activitatea 

Fundaţiei va fi îmbunătăţită venind astfel în sprijinul 

copiilor, asigurând și promovând învățământul școlar 

(preșcolar, primar – maternal,elementar și secundar – 

colegiu, liceu)  în favoarea elevilor Liceului Francez 

din București, conform programelor și instrucțiunilor 

oficiale în vigoare în Republica Franceză și publicate 

în Buletinul Oficial al Ministerului Educației 

Naționale din Republica Franceză, precum și de a 

asigura sprijin financiar Liceului Francez din 

București. 

 

Ținând cont de importanța limbii franceze în 

ansamblul economic român, limba franceză fiind 

considerată a doua limbă străină cea mai utilizată în 

multinaționalele din România, Fundația “Lycée 

Français Anna de Noailles își propune de a menține 

tradiția începută încă din secolul XX de a asigura 

limba și cultura franceză pe teritoriul României. 

 

De asemenea, Liceul Francez constituie o alternativă 

la sistemul românesc de învățământ pentru a integra 

mai multe universități, în special universitățile 

franceze. 

 

 Fundația “Lycée Français Anna de Noailles” își 

propune să contribuie la consolidarea relațiilor de 

cooperare între sistemele educative franceze și străine 

în beneficiul elevilor francezi și străini, să sprijine 

familiile elevilor francezi sau străini pentru a le putea 

suporta cheltuielile la învățământul elementar, 

secundar sau superior, asigurând în același timp 

stabilizarea cheltuielilor de școlarizare și să acorde 

burse copiilor de naționalitate franceză școlarizați în 

școlile și unitățile de învățământ francez din 

străinătate. 

 

Liceul Francez Anna de Noailles are misiunea de a 

școlariza copiii francezi și români precum și de a 

intensifica cooperarea educativă. 

 

Totodată, Liceul Francez reprezintă o oportunitate 

pentru copiii români de a trăi în diversitate într-un 

mediu multicultural la școală, dezvoltându-le 

capacitățile de adaptare la societatea adultă. 

3. Alte informaţii Fundaţia “Lycée Français Anna de Noailles”  
îndeplineşte condiţiile prevăzute de O.G. nr. 26/2000 

cu privire la asociaţii şi fundaţii, aprobată cu 

modificări şi completări prin Legea nr. 246/2005, cu 



modificările și completările ulterioare. 

 

 

Secțiunea a 3-a 

Impactul socio-economic al proiectului de act normativ 

 

Nu este cazul 

                                                                                                                                           

  

  

1. Impactul macroeconomic Nu este cazul                                                                      

2. Impactul asupra mediului de afaceri Nu este cazul                                                                      

3. Impactul social Nu este cazul                                                                      

4. Impactul asupra mediului (***) Nu este cazul                                                                      

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) 

             

Nu este cazul 

                                                                                                                                           

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) 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 

      

2. Modificări ale cheltuielilor bugetare, 

    plus/minus, din care:                  

 a) buget de stat, din acesta:             

    (i) cheltuieli de personal             

    (ii) bunuri şi servicii                

 b) bugete locale:                         

    (i) cheltuieli de personal             

    (ii) bunuri şi servicii                

 c) bugetul asigurărilor sociale de stat:  

    (i) cheltuieli de personal             

    (ii) 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                              

Secţiunea a 5-a 

Efectele proiectului de act normativ asupra legislaţiei în vigoare 

 

 

1.Proiecte de acte normative suplimentare 
 

Nu este cazul 

2. Compatibilitatea proiectului de                                           

   act normativ cu legislaţia                                               

   comunitară în materie             

Nu este cazul 

3. Decizii ale Curţii Europene de                                           

   Justiţie şi alte documente        

 

 

Nu este cazul 

Denumirea actului sau documentului   

comunitar,numarul, data adoptarii si 

data publicarii 

Gradul de conformitate 

(Se conformeaza/nu se 

conformeaza) 

Comentarii 

5. Alte acte normative şi/sau                                               

   documente internaţionale din                                             

   care decurg angajamente           

Nu este cazul 

6. Alte informaţii            

        

Nu este cazul 

Secţiunea a 6-a 

Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ 
   

1. Informaţii privind procesul de                                          

   consultare cu organizaţii                                                 

   neguvernamentale, institute de                                            

   cercetare şi alte organisme                                              

   implicate                         

 

Nu e cazul 

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                          

 

Nu este cazul 

3. Consultările organizate cu                                                

   autorităţile administraţiei                                              

   publice locale, în situaţia în                                           

   care proiectul de act normativ                                            

   are ca obiect activităţi ale                                              

Nu este cazul 

 

 



   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     

4. Consultările desfăşurate în                     

    cadrul consiliilor                                                        

    interministeriale, în                                                     

    conformitate cu prevederile                                               

    Hotărârii Guvernului nr. 750/2005                                         

    privind constituirea consiliilor                                          

    interministeriale permanente                                             

Nu este cazul 

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              

Nu este cazul 

6. Alte informaţii                   Nu este cazul 

Secţiunea a 7-a 

Activităţi de informare publică privind elaborarea şi implementarea 

proiectului de act normativ 
                                           

1.Informarea societatii civile cu privire la necesitatea 

elaborarii proiectului de act normativ 

Proiectul de act  normativ a fost supus procedurilor de 

transparenţă decizională. 

2.Informarea societatii civile cu privire la eventualul 

impact asupra mediului in urma implementarii 

proiectului de act normative, precum si efectele asupra 

sanatatii si securitatii cetatenilor sau diversitatii 

biologice 

 

Nu este cazul 

3. Alte informatii  

Secţiunea a 8-a 

Măsuri de implementare 

1.Masurile de punere in aplicare a proiectului de act 

normativ de catre autoritatile administratiei 

centrale/locale-infiintarea unor noi organisme sau 

extinderea competentelor instituţiilor existente 

Nu este cazul 

2. Alte informatii Nu este cazul 

 

 

 

 



 

 

Având în vedere cele de mai sus, a fost elaborat prezentul proiect de 

Hotărâre pentru recunoaşterea Fundaţiei  “Lycée Français Anna de Noailles” ca 

fiind de utilitate publică, pe care îl supunem Guvernului spre adoptare. 

 

 

 
MINISTRUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE 

VALENTIN POPA 

 

Avizăm favorabil: 

 

 

 

 

MINISTRUL FINANŢELOR PUBLICE 

MINISTRU 

EUGEN ORLANDO TEODOROVICI 

 

 

 

 

 

SECRETARIATUL GENERAL AL GUVERNULUI 

IOANA-ANDREEA LAMBRU 

 

 

 

 

MINISTRUL JUSTIȚIEI 

MINISTRU 

TUDOREL TOADER 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

SECRETAR DE STAT 

GIGEL PARASCHIV 

 

 

 

         SECRETAR DE STAT                                                      SECRETAR DE STAT             

 IONEL FLORIAN LIXANDRU                                             IOAN ȘTEFAN GROZA                

 

 

SECRETAR GENERAL 

Dănuț GHICAN 

 

 

 

 

DIRECȚIA GENERALĂ ECONOMICĂ           DIRECȚIA GENERALĂ MANAGEMENT 

              DIRECTOR GENERAL     STRATEGIC ȘI POLITICI PUBLICE 

                    Mihai PĂUNICĂ                  DIRECTOR GENERAL 

                Valentin  Sorin POPESCU  
 

 

 

DIRECȚIA GENERALĂ JURIDIC 

DIRECTOR GENERAL 

Crina Mădălina CIOBANU 

 

 

 

 DIRECȚIA AVIZARE ACTE NORMATIVE ȘI PERSONAL 

DIRECTOR 

Liliana DUȚĂ 

 

 

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         Aviz de legalitate 


