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NOTĂ DE FUNDAMENTARE 

 

Secţiunea 1 

Titlul prezentului proiect de act normativ 

 

HOTĂRÂRE 

pentru aprobarea Programului de Implementare a Proiectului  ”România Educată” 

 

Secţiunea a 2 – a 

Motivul emiterii actului normativ 

 

1. Descrierea situaţiei actuale 

  

Așa cum este prevăzut în Hotărârea nr. 31/2020 pentru acordarea încrederii Guvernului a 

Parlamentului României, ,,Educaţia reprezintă şansa pe care fiecare stat şi-o acordă pentru viitor. 

Fără educaţie o ţară nu poate garanta nici sănătatea, nici securitatea şi nici prosperitatea. România 

Educată este indispensabilă unei Românii puternice şi prospere. România trebuie să fie ţara în care 

fiecare cetăţean îşi găseşte şansa de a-şi îndeplini potenţialul, plecând de la accesul echitabil la o 

educaţie de calitate. Însă, pentru ca educaţia să reprezinte fundaţia solidă pentru o societate 

democratică şi modernă, trebuie să existe o viziune coerentă, care să reunească soluţiile la 

provocările actuale, precum şi strategia pentru adaptarea la viitor. Baza de plecare pentru 

construcţia în educaţie pentru perioada 2021 - 2024 este operaţionalizarea şi implementarea 

proiectului România Educată, acest deziderat fiind inclus şi în Strategia Naţională de Apărare a 

Ţării, adoptată de Parlamentul României.” 

        În același timp, educaţia din România se confruntă cu o serie de provocări probleme 

structurale, care afectează negativ societatea şi economia României. Cele mai importante 

probleme structurale includ accesul redus şi calitatea scăzută a actului educaţional. Principalii 

indicatori care ne arată problema accesului redus la educaţie sunt: 

    1. România are una dintre cele mai mici rate de acces la educaţia timpurie pentru copiii de 0 - 3 

ani din Uniunea Europeană (media UE - 35,2%). 

    2. Rata de participare a adulţilor la programe de formare este cea mai mică din Uniunea 

Europeană, situată la doar 1% în 2020. 

    3. Rata de părăsire timpurie a şcolii de 15,6% este a treia ca nivel din Uniunea Europeană, peste 

obiectivul naţional de 11,3%, asumat în Strategia Europa 2020  

    4. Ponderea tinerilor de 30 - 34 de ani cu o diplomă universitară este cea mai mică din UE. 

Practic, România pierde zeci de mii de copii şi tineri "pe drum", oferindu-le calificări insuficiente 

pentru o carieră de succes. 

    5. Lipsa de calitate şi prestigiu a educaţiei profesionale şi tehnice determină, o integrare redusă 

a absolvenților pe piaţa muncii. 

    6. Măsurile integrate, necesare ameliorării proceselor educaționale, realizate prin colaborarea 

dintre Ministerul Educaţiei, Ministerul Cercetării, Inovării şi Digitalizării, Ministerul Dezvoltării 

Europene, Ministerul Finanţelor, Ministerul Sănătăţii şi Ministerul Muncii, Ministerul Dezvoltării 

şi Autorităţi Locale sunt insuficiente. 

           Alături de aspectele ce vizează accesul la o educație incluzivă, o provocare importantă 

pentru România rămâne, pentru multe școli și licee, aceeea a calității actului educațional. Conform 

testelor PISA, nivelul de competenţă la citire, matematică şi ştiinţe plasează elevii de 15 ani din 



2 
 

România pe ultimele locuri din Uniunea Europeană. Dintre aceştia, 44% sunt analfabeţi funcţional, 

afectând negativ participarea viitoare a acestora la viaţa civică şi economică. De asemenea, 

discrepanţa mare a rezultatelor obţinute de elevi la examenele naţionale indică o problemă de 

inechitate structurală. O altă problemă importantă este şi faptul că, în ceea ce privește numărul de 

studenţi la mia de locuitori, România ocupă ultimul loc din Uniunea Europeană. 

             Toate aceste probleme sunt agravate de o infrastructură școlară și universitară inadecvată. 

Astfel, de la lipsa creşelor şi grădiniţelor la o pondere ridicată a clădirilor şcolare fără apă curentă 

sau autorizare ISU, copiii şi profesorii din România nu beneficiază de condiţii optime de învăţare. 

             Programul de Guvernare subliniază că ”Existenţa acestor probleme structurale limitează 

capacitatea României, în ansamblu, de a construi o societate dezvoltată în contextul unei economii 

globale competitive şi bazate pe tehnologie. Totodată, riscul ridicat de perpetuare a sărăciei şi de 

limitare a mobilităţii sociale este agravat de campanii de dezinformare şi de ştiri false." 

            În acest sens, implementarea viziunii dezvoltate în cadrul Programului Național ,, România 

Educată" este unul dintre obiectivele-cheie naţionale. Un prim pas a fost adoptarea 

Memorandumului nr. privind implementarea Proiectului ,,România Educată”, la nivel de Guvern,  la data 

de 14 iulie 2021, înregistrat la Secretariatul General al Guvernului cu nr. 20/17120/THG/13.07.2021. 

Guvernul României și-a asumat  obiectivele și țintele strategice în domeniul educației, stabilite 

prin Proiectul ,,România Educată”, ceea ce va determina accelerarea procesului de reformă a 

educației românești și va crea premisele asigurării stabilității și credibilității sistemului 

educațional.  

 

             Implementarea viziunii dezvoltate în Programul  "România Educată" va asigura 

atingerea următoarelor obiectivele prioritare din Programul de Guvernare, cu rol de 

reglementare a sistemului:  

    1. Revizuirea cadrului normativ naţional pentru a oferi coerenţă, predictibilitate şi stabilitate 

sistemului care să garanteze preluarea drepturilor câştigate şi prezente în legislaţia în vigoare 

pentru învăţământul în limbile minorităţilor naţionale, cât şi debirocratizarea în vederea uşurării 

procesului de înfiinţare de unităţi şcolare preuniversitare şi universitare. Reforma carierei 

didactice. Regândirea şi flexibilizarea formării iniţiale pe baze solide, mai ales prin activităţi 

practice la clasă, sub îndrumarea unor mentori cu experienţă, dar şi modele de bună practică din 

ţară şi din străinătate; formarea continuă se va corela cu nevoile de la nivel naţional şi comunitar. 

Implementarea unor politici meritocratice de salarizare; Schimbarea modului de evoluţie în 

carieră şi diversificarea profilurilor profesionale, în ideea stimulării abordărilor trans- şi inter-

disciplinare; 

    2. Regândirea şi profesionalizarea guvernanţei sistemului de educaţie în concordanţă cu 

reforma administraţiei publice; 

    3.  Crearea unui sistem coerent de evaluare a sistemului de educaţie, atât la nivel central, cât şi 

local, şi corelarea cu sistemul de finanţare; Corelarea sistemului de evaluare la programele de 

evaluare standardizate internaţional care au scopul de a măsura cât de bine sunt pregătiţi elevii să 

facă faţă provocărilor vieţii active sau vieţii educaţionale; 

    4.  Digitalizarea procesului educaţional şi interconectarea bazelor de date, atât la nivel de sistem 

educaţional, cât şi în raport cu alte domenii, pentru a permite abordări integrate: Wi-Fi-Campus 

pentru toate şcolile şi universităţile de stat din România + Biblioteca Virtuală + îmbunătăţirea 

competenţelor digitale atât pentru elevi, cât şi pentru profesori; 

    5. Programe de incluziune socială şi oferirea de şanse egale la educaţie pentru reducerea 

părăsirii timpurii a şcolii şi a analfabetismului funcţional; 
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    6. Crearea unor rute complete pentru profilurile teoretic, profesional şi vocaţional, care să 

includă toate nivelurile de calificare. Învăţământul profesional redevine un nod esenţial al 

legăturii educaţiei cu piaţa muncii, nemaifiind considerat o opţiune negativă a candidaţilor; 

    7. Profesionalizarea managementului unităţilor şi instituţiilor de învăţământ, astfel încât să se 

asigure stabilitatea, coerenţa şi competenţa în procesul de conducere a acestora; 

    8. Regândirea infrastructurii educaţionale şi de cercetare, pe baza tendinţelor demografice, 

migratorii şi socioeconomice, pentru a reduce decalajele şi a creşte performanţa sistemului de 

educaţie şi cercetare. Introducerea considerentelor legate de sustenabilitate şi protecţia mediului 

în abordarea investiţiilor în infrastructura şcolară; 

    9. Promovarea integrităţii şi eticii în sistemul educaţional. Realizarea unui Registru Unic 

Naţional Integrat al Diplomelor şi Actelor de Studiu (RUNIDAS) prin interconectarea şi 

completarea bazelor de date din sistemul de învăţământ preuniversitar - Sistemul Informatic 

Integrat al Învăţământului din România (SIIIR), REI şi, respectiv, din sistemul de învăţământ 

superior - Registrul matricol unic al universităţilor din România (RMUR) şi ANS, în vederea 

urmăririi parcursului educaţional al absolvenţilor, precum şi pentru prevenirea fraudelor în 

domeniul diplomelor/actelor de studii. RUNIDAS va cuprinde toate tezele de licenţă, disertaţiile şi 

lucrările de doctorat, dar şi diplomele de bacalaureat, licenţă, master şi doctor, eliberate de către 

unităţile şi instituţiile de învăţământ din România, şi va putea fi interogat în condiţiile respectării 

prevederilor GDPR şi a legislaţiei privind drepturile de autor. Pentru o susţinere eficientă a e-

guvernanţei, RUNIDAS va putea fi conectat cu Registrul de Evidenţă al Salariaţilor din România 

(REVISAL), precum şi cu Baza de Date a Evidenţei Populaţiei. 

 

        Proiectul ,,România Educată”, cel mai amplu proiect de reformă a educației, inițiat și 

dezvoltat de Administrația Prezidențială, reprezintă Viziunea și Strategia de țară în domeniul 

educației în perspectiva 2030, este susținut de Programul de Guvernare.  

Reducerea inechităților generate de pandemia de COVID-19,  limitarea impactului social al 

acesteia și revenirea la o creștere economică pozitivă, pe termen lung, este dependent de existența 

unui sistem de educație rezilient, capabil să ofere o educație calitativă tuturor copiilor. În acest 

context, sistemul de educație din România, care se confruntă cu o serie de schimbări sociale și 

economice, trebuie să se angajeze într-o reformă profundă, bazată pe deziderate, principii și 

valori, care să conducă la formarea unor cetățeni adaptați la dinamica actuală a societății. 

Adoptarea, în luna februarie 2021, a ,,Rezoluției Consiliului Uniunii Europene privind un 

cadru strategic pentru cooperarea europeană în domeniul educației și formării în perspectiva 

realizării și dezvoltării în continuare a spațiului european al educației (2021-2030)”, oferă condiții 

pentru a îmbunătăți calitatea, caracterul incluziv, dezvoltarea durabilă și dimensiunea digitală a 

sistemelor educaționale ale statelor membre. Obiectivele, măsurile și țintele, stabilite de Proiectul  

,,România Educată”,  se înscriu în sfera spațiului european care vizează: formarea competențelor 

de bază (inclusiv cele digitale) și transversale, incluziune și egalitate de șanse, formarea cadrelor 

didactice, dezvoltarea învățământului superior, consolidarea cooperării internaționale în educație, 

inclusiv prin creșterea potențialului de cooperare din sectorul învățământului profesional și 

tehnic. 

      Reformele preconizate prin Proiectul ”România Educată”, concordante cu măsurile prevăzute 

în Programul de Guvernare, sunt armonizate cu Recomandările Specifice de Țară ale Comisiei 

Europene și cu Programul Național de Reformă. Proiectul conturează un ansamblu de politici și 

un model de guvernanță în sistemul național de educație și sprijină adoptarea unitară a 

modificărilor normative ce se impun , creând premisele elaborării unui nou pachet legislativ, în 
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vederea asigurării suportului normativ necesar reformei și a coerenței cu alte reglementări legale 

și cu cerințele  unui mediu socio-economic în continuă schimbare.   

       Începând cu anul 2016 și până în prezent, Proiectul ,,România Educată” a beneficiat de cea mai 

largă consultare publică privind sistemul național de educație. Proiectul a fost lansat în data de 15 

februarie 2016, fiind parcurse trei etape, alături de instituții publice și organizații non-

guvernamentale, într-un parteneriat constant cu Ministerul Educației. 

      În prima etapă (2016 - 2017 ) au fost identificate elementele de viziune,  prin:  

- dezvoltarea și diseminarea unui chestionar online cu peste 8000 de răspunsuri;  

- o serie de opt consultări regionale tematice, cu privire la viziunea și la obiectivele de țară 

pentru educație cu peste 1000 de participanți, din cadrul universităților publice și private;  

- 35 de evenimente de consultare organizate de terți.  

      În a doua etapă (2017-2018), pornind de la elementele de viziune identificate,  au fost 

constituite șapte grupuri de lucru, cu peste 70 de experți delegați de instituții publice, organizații 

non-guvernamentale și companii private, și au fost elaborate un set de rapoarte detaliate pe teme 

prioritare: cariera didactică; echitatea în sistemul educațional; profesionalizarea managementului 

educațional; dezvoltarea unui învățământ profesional și tehnic de calitate; autonomie, calitate și 

internaționalizare în învățământul superior; educație timpurie accesibilă tuturor; evaluarea 

elevilor şi studenţilor. Materialele realizate de către grupurile de lucru și concluziile 

evenimentelor au fost agregate,  într-un document unitar denumit România Educată, Viziune și 

Strategie 2018-2030. 

 În a treia etapă (2018-2021), rezultatele proiectului au fost supuse unei dezbateri publice, 

pentru a putea oferi României o viziune de țară cu obiective agreate pentru educație, o strategie 

unitară și un set de propuneri de politici publice pe temele prioritare din cadrul proiectului. 

         În perioada 2018-2019, Administrația Prezidențială a coordonat proiectul „Creșterea 

capacității autorităților publice de a aborda probleme cheie din educație pentru a atinge 

obiectivele propuse pentru 2030”, finanțat prin Programul Uniunii Europene de Sprijin pentru 

Reformele Structurale, în cadrul căruia au fost elaborate, în cooperare cu Organizația pentru 

Cooperare și Dezvoltare Economică, patru documente de politici publice pe următoarele teme: (1) 

carieră didactică; (2) management educational; (3) echitate; (4) educație timpurie. 

Încheierea ciclului de planificare strategică 2010-2020 evidențiază constatări nefavorabile 

pentru România în ceea ce privește atingerea țintelor stabilite la nivel de țară pentru anul 2020. 

Astfel, conform datelor publicate de Eurostat, stadiul îndeplinirii țintelor asumate sunt prezentate 

în tabelul de mai jos. 

 

Criteriu 

România UE 27 

Țintă 

asumată 

Țintă 

realizată 

Țintă 

asumată 

Țintă 

realizată 

Părăsirea timpurie a școlii 11.3% 15.6% 10% 10,1% 

Ponderea absolvenților de 

învățământ terțiar 

26.7% 26.4% 40% 40,9% 

Educația și îngrijirea copiilor 

preșcolari 

 82,3% 

(2019) 

95% 95,3% 

(2019) 

Procent de tineri cu vârsta de 15 ani și 

un nivel scăzut de competențe în: 

 Citire 

(rezultate 

PISA 

2015) 

(rezultate 

PISA 

2018) 

(rezultate 

PISA 2015) 

 20,0% 

(rezultat

e PISA 

2018) 
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 Matematică 

 Științe 

 38.7% 

 39,9% 

 38,5% 

 40,8% 

 46,6% 

 43,9% 

 22,2% 

 21,1% 

 22,5% 

 22,9% 

 22,3% 

Participarea la învățarea pe tot 

parcursul vieții 

10% 1% 15% 9,2% 

 

Pentru decada 2021 – 2030, mare parte dintre criteriile de referință pentru performanțele medii 

europene în educație și formare rămân stabile, adăugându-se unele noi, pentru toate fiind stabilite 

ținte ambițioase la nivel european. Astfel, până în 2030: 

 Proporția tinerilor în vârstă de 15 ani cu competențe scăzute la citire, matematică și științe 

ar trebui să fie sub 15 %. 

 Proporția elevilor de clasa a opta cu competențe scăzute în domeniul informatic ar trebui să 

fie sub 15 %. 

 Cel puțin 96 % dintre copiii cu vârsta cuprinsă între 3 ani și cea a înscrierii obligatorie la 

școala primară ar trebui să participe la educație și îngrijire timpurie. 

 Proporția persoanelor care părăsesc timpuriu sistemele de educație și formare ar trebui să 

fie sub      9 %. 

 Proporția persoanelor cu vârsta cuprinsă între 25 și 34 de ani care au absolvit învățământul 

terțiar ar trebui să fie de cel puțin 45 %. 

 

2. Schimbări preconizate:  

     Pentru ducerea la îndeplinire a măsurilor prevăzute în prezenta hotărâre de guvern, Comitetul 

Interministerial pentru monitorizarea implementării Proiectului ,, România Educată" va stabili 

setul de acțiuni, indicatorii de rezultat, termenele de realizare și responsabilitățile pentru 

obiectivele specifice pe niveluri/zone de intervenție, precum și pentru obiectivele strategice 

transversale corespondente domeniilor de intervenție identificate în Raportul Proiectului ,, 

România Educată" și prezentate în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.   

 În vederea îndeplinirii obiectivelor strategice, Comitetul Interministerial pentru monitorizarea 

implementării Proiectului ,, România Educată" va propune orice măsură suplimentară necesară, 

rezultată din procesul de consultare. 

 

Se stabilesc: 

I. Obiectivele strategice corespondente domeniilor de intervenție identificate în Proiectul 

,,România Educată” cu măsurile aferente: 

a) Cariera didactică  

b) Management și guvernanță 

c) Finanțarea sistemului de învățământ preuniversitar 

d) Infrastructura sistemului de educație 

e) Curriculum și evaluare centrate pe rezultate 

f) Educație incluzivă de calitate pentru toți copiii  

g) Alfabetizarea funcțională  

h) Promovarea educației STEAM  

i) Digitalizare 
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j) Reziliență. 

k) Obiective/Măsuri suport/ complementare. 

      II. Obiectivele strategice pentru Educație timpurie cu măsurile aferente: 

a) Revizuirea, completarea și armonizarea cadrului legislativ, pentru organizarea și 

funcționarea unui sistem de educație timpurie unitar, integrat și incluziv, precum și 

implementarea unui sistem de asigurare a calității în educația timpurie; 

b) Crearea, extinderea și modernizarea infrastructurii pentru organizarea serviciilor de 

educație timpurie, standard și complementare, pentru copiii cu vârsta mai mică de 6 ani, în 

vederea creșterii participării și a favorizării revenirii părinților, în special a femeilor, pe 

piața muncii; 

c) Asigurarea calității serviciilor de educație timpurie; 

1.       d)  Conștientizarea importanței educației timpurii, la nivelul societății inclusiv prin 

2.            promovarea unei strategii de educație parentală/pentru familie. 

 

III.  Obiectivele strategice pentru Învățământ primar și secundar cu măsurile aferente: 

a) Reducerea ratei de părăsire a sistemului de învățământ; 

b) Scăderea ratei de analfabetism funcțional în rândul elevilor; 

c) Revizuirea arhitecturii curriculare în vederea centrării pe competențe, a flexibilizării și 

digitalizării, precum si dezvoltarea abilităților de viață si a spiritului civic; 

d) Sprijinirea abordărilor pedagogice care au în vedere personalizarea învățării, învățarea 

științelor bazată pe investigație, învățarea bazată pe probleme/proiecte, care să înlocuiască 

educația bazată preponderent pe memorare; 

e) Reconfigurarea traseelor educaționale, astfel încât transferul de la o filieră la alta să fie facil 

și bazat pe principiul recunoașterii competențelor acumulate, iar accesul spre o formă 

superioară de educație și formare să fie posibil, indiferent de traseul și de filiera urmate; 

f) Internaționalizarea învățământului secundar superior. 

 

IV. Obiectivele strategice pentru Învățământ Profesional cu măsurile aferente: 

a) Centrarea învățământului profesional pe nevoile elevilor și pe cele ale pieței muncii 

b) Reconfigurarea sistemului de învățământ profesional pe un traseu integrat, de la 

învățământ secundar superior la învățământ universitar, care să beneficieze de un nivel de 

calitate al actului educațional și al dotărilor comparabil cu cel din învățământul teoretic sau 

vocațional; 

c) Dezvoltarea unei culturi a parteneriatului între mediul economic și liceele profesionale; 

d) Promovarea unui model de proiectare curriculară pentru învățământul profesional  bazat 

pe competențe relevante pe piața muncii; 

 

V. Obiective strategice pentru învățământ universitar cu măsurile aferente: 

a) Creșterea participării la forme de învățământ terțiar; 

b) Creșterea participării la forme de educație pe tot parcursul vieții; 

c) Intensificarea eforturilor de internaționalizare a sistemului românesc de educație; 
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d) Creșterea capacității managementului universitar de a implementa politicile naționale; 

e) Creșterea autonomiei universitare, în ceea ce privește utilizarea fondurilor proprii, politicile 

de resurse umane etc. 

f) Consolidarea calității  studiilor doctorale; 

g) Susținerea eticii și integrității în mediul universitar; 

h) Susținerea, parteneriatelor,  deschidere către societate, orientarea către zona STEAM; 

i) Dezvoltarea unui ecosistem digital pentru învățământul universitar. 

 

 

 

3. Alte informaţii Nu este cazul. 

 

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 şi mijlocii 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

 

3. Impact social 

 

          Prin operaționalizarea și implementarea Proiectului ,,România Educată” este asigurată 

participarea echitabilă a tuturor beneficiarilor la o educație incluzivă de calitate, acordând atenție 

sporită nevoilor individuale de învățare și pregătirii pentru integrare pe piața muncii. Programul 

de implementare a Proiectului ,,România Educată” oferă oportunități prin care unitățile și 

instituțiile de învățământ, în colaborare cu partenerii interesați, îmbunătățesc continuu calitatea 

actului educațional.  

         Unitățile de învățământ asigură echilibrul emoțional al întregii comunități educaționale, 

oferind sprijin și asistență. Școala dezvoltă holistic triunghiul minte-corp-suflet, iar accesul la 

consiliere școlară și vocațională este asigurat tuturor elevilor/studenților. Familiile și cadrele 

didactice găsesc, la rândul lor, oportunități de consiliere și ajutor, pentru a veni în sprijinul celor 

care învață. Școala contribuie la educația pentru sănătate și pentru mediu a elevilor, cultivă 

reziliența, abilitățile și atitudinile necesare unei vieți sănătoase din punct de vedere fizic și psihic. 
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        Profesorul devine garantul educației de calitate, iar managementul educațional un pilon al 

bunei funcționări a unităților de învățământ. Excelența se va reflecta în motivarea fiecărui elev să-

și descopere abilitățile, talentele și să și le fructifice într-un mediu în care performanța presupune 

exigență, cristalizându-se pe fundalul stării de bine și al personalizării unui proces educațional de 

calitate pentru fiecare elev. Flexibilitatea sistemului de educație trebuie să răspundă constant 

beneficiarilor și comunităților de învățare. Diversitatea curriculară asigură experimentarea 

învățării în contexte și în medii diverse, respectarea diversității stilurilor și a ritmurilor de 

învățare, abordări multi, trans și interdisciplinare. Parteneriatul este principalul instrument al 

construirii unui sistem de educație deschis, racordat la nevoile societății. 

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) 

- mii Lei – 

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 

iii.sume defalcate din unele 

venituri ale bugetului de stat 

b) bugete locale 

i. impozit pe profit 

ii.sume defalcate din unele venituri 

ale bugetului de stat 

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 

      



9 
 

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  Susținerea financiară a măsurilor propuse se va realiza cu 

încadrarea în bugetul anual aprobat, precum și din fonduri 

europene structurale și de investiții prin Programul 

Operațional Educație și Ocupare (POEO), Programul 

Operațional Creștere Inteligentă, Digitalizare și 

Instrumente Financiare (POCIDIF), Programul Operațional 

Incluziune și Demnitate Socială (POIDS), Programul 

Operațional Regionale, cât și din Planul Național de 

redresare și Reziliență – PNRR, precum și alte alocări 

anuale aprobate prin Legea bugetului de stat. 
 

 

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; 

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

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

11. Compatibilitatea proiectului de act normativ cu legislaţia în domeniul achiziţiilor 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 

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 
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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: 

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  

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

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  

b) Consiliul Suprem de Apărare a Ţării 

c) Consiliul Economic şi Social 

d) Consiliul Concurenţei  

e) Curtea de Conturi 

Proiectul prezentului act normativ va fi supus avizării Consiliul Legislativ . 

6. Alte informaţii 

Nu sunt. 

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 

 

2. Informarea societăţii civile cu privire la eventualul impact asupra mediului în urma 

implementării proiectului de 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 sunt 

Secţiunea a 8-a 

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 
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competenţelor instituţiilor existente 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

2. Alte informaţii 

Nu sunt. 

Față de cele prezentate propunem spre aprobare prezenta Hotărâre de Guvern pentru 

aprobarea Programului de Implementare a Proiectului  ”România Educată” 

 

MINISTRUL EDUCAȚIEI 

Sorin Mihai CÎMPEANU 

 

 

AVIZĂM FAVORABIL  

 

MINISTRUL FINANȚELOR 

 

MINISTRUL INVESTIȚIILOR ȘI 

PROIECTELOR EUROPENE 

INTERIMAR 

Dan VÎLCEANU Florin - Vasile CÎȚU 

 

MINISTRUL CERCETÂRII, INOVĂRII 

ȘI DIGITALIZĂRII 

INTERIMAR 

MINISTRUL MUNCII ȘI PROTECȚIEI 

SOCIALE 

 

Tánczos BARNA 

 

Raluca TURCAN 

 

MINISTRUL TINERETULUI ȘI 

SPORTULUI 

MINISTRUL CULTURII 

Carol – Eduard NOVÁK Bogdan Gheorghiu 

 

MINISTRUL DEZVOLTĂRII, 

LUCRĂRILOR PUBLICE ȘI 

ADMINISTRAȚIEI 

MINISTRUL AFACERILOR INTERNE 

Atila-Zoltán CSEKE Lucian Nicolae BODE 

 

MINISTRUL APĂRĂRII NAȚIONALE 

 

MINISTRUL SĂNĂTĂȚII 

INTERIMAR 

Nicolae – Ionel CIUCĂ Atila-Zoltán CSEKE 

 

MINISTRUL  JUSTIȚIEI 

INTERIMAR 

 

Lucian Nicolae BODE  

 


