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NOTĂ DE FUNDAMENTARE 

 

 

Secţiunea 1 

Titlul proiectului de act normativ 

 

Hotărâre privind aprobarea plății contribuției statutare anuale a României la 

bugetul Conferinței miniștrilor educației din statele care au în comun folosirea 

limbii franceze - CONFEMEN  

 

Secţiunea a 2-a 

Motivul emiterii actului normativ 

2.1. Sursa proiectului de act 

normativ 
Planul strategic al CONFEMEN (Conferinţa Miniştrilor Educaţiei 

din țările francofone) pe perioada 2022-2026. 

2.2. Descrierea situației actuale 
CONFEMEN este cea mai veche organizaţie francofonă, creată în 

anul 1960, la iniţiativa Franţei şi a 14 state africane.  

Grupând 44 de ţări membre, CONFEMEN urmăreşte să asigure 

cooperarea între ţările membre şi integrarea sistemelor educative 

în procesele de dezvoltare, având trei misiuni esențiale: 

- informarea reciprocă asupra evoluţiei sistemelor educative şi a 

reformelor în curs; 

- reflecții privind teme de interes comun în scopul cooperării; 

- întâlniri la nivel de miniştri şi experţi în scopul elaborării unor 

poziţii comune şi a formulării de recomandări care să sprijine 

politicile regionale şi internaţionale, în materie de educaţie şi 

formare. 

Potrivit statutului CONFEMEN, statele membre virează anual 

contribuția statutară la bugetul de funcționare al CONFEMEN, 

care este adoptat de miniștrii educației în cadrul sesiunilor 

ministeriale care au loc o dată la 2 ani. 

România a aderat la CONFEMEN, conform  Legii nr. 176/1997 și 

virează anual contribuția care îi revine conform Statutului 

CONFEMEN. 

În cadrul ultimei sesiuni ministeriale (cea de-a 59-a) a 

CONFEMEN, desfășurată în perioada 22-23 februarie 2022, 

miniștrii educației prezenți la reuniune, au aprobat planul strategic 

al CONFEMEN pentru perioada 2022-2026, care cuprinde 

informații legate de creșterea graduală a sumei cotizațiilor 

statutare anuale aferente categoriei statelor din Sud, între care se 

numără și România.  

Potrivit proiectului hotărârii secretarului general al CONFEMEN, 

de punere în aplicare a deciziilor celei de-a 59-a sesiuni 

ministeriale, contribuția statutară la bugetul CONFEMEN a 

statelor din Sud, între care se află și România, este fixată după 

cum urmează: 

- pentru anul 2022 - 7.622,45 euro 
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- în perioada 2023-2026 va crește gradual, până la suma de 

15.245 euro, astfel: anul 2023 – 9147 euro, anul 2024 – 10.671 

euro, anul 2025 – 12.958 euro, iar începând cu anul 2026 -  

15.245 euro. 

În cazul neadoptării proiectului de act normativ, contribuția 

statutară anuală la bugetul CONFEMEN nu va putea fi efectuată, 

iar obligațiile financiare ale României, provenite din statutul 

organizației la care țara noastră a aderat, nu vor putea fi onorate. 

2.3. Schimbări preconizate 
În scopul reglementării temeiului legal privind autorizarea plății 

contribuțiilor și/sau cotizațiilor la organizațiile internaționale 

interguvernamentale la care România este parte, este necesară 

elaborarea unei hotărâri guvernamentale care să prevadă: 

- aprobarea plății contribuției statutare anuale a României la 

bugetul CONFEMEN; 

- modul de calcul al echivalentului în lei al sumei datorate, pe 

baza cursului valutar pentru euro, stabilit de Banca Națională a 

României, la data efectuării plății; 

- sursa din care se va efectua plata sumei datorate cu titlu de 

contribuție statutară: bugetul de stat, prin bugetul aprobat 

Ministerului Educației, cu această destinație. 

Implementarea actului normativ se va realiza prin efectuarea 

anuală a plății contribuției statutare a României la bugetul 

CONFEMEN. 

2.4. Alte informații 
În luna iunie 2022, Ministerul Educației a virat suma de 7 622,45 

Euro, reprezentând contribuția statutară anuală a României la 

bugetul CONFEMEN pentru anul 2021, pe baza Hotărârii privind 

aprobarea plății contribuției statutare anuale a României la 

bugetul Conferinței miniștrilor educației din statele care au în 

comun folosirea limbii franceze – CONFEMEN, nr. 624/11 mai 

2022, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 477/13 mai 

2022 Partea I. 

 

Secţiunea a 3-a 

Impactul socio-economic 
 

3.1. Descrierea generală a 

beneficiilor și costurilor estimate 

ca urmare a intrării în vigoare a 

actului normativ 

Intrarea în vigoare a actului normativ va permite efectuarea 

plății contribuției statutare anuale a României la bugetul 

CONFEMEN, potrivit obligațiilor generate ca urmare a aderării 

țării noastre la CONFEMEN, conform  Legii nr. 176/1997. 

3.2. Impactul social Prezentul act normativ nu are impact social. 

3.3. Impactul asupra drepturilor 

și libertăților fundamentale ale 

omului 

Prezentul act normativ nu are impact asupra drepturilor și 

libertăților fundamentale ale omului. 

3.4. Impactul macroeconomic Prezentul act normativ nu are impact macro-economic. 

 

3.4.1. Impactul asupra economiei 

și asupra principalilor indicatori 

macroeconomici 

Prezentul act normativ nu are impact asupra economiei și 

asupra principalilor indicatori macroeconomici. 
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3.4.2. Impactul asupra mediului 

concurențial și domeniul 

ajutoarelor de stat 

Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect. 

 

3.5. Impactul asupra mediului de 

afaceri 

Prezentul act normativ nu are impact asupra mediului de 

afaceri. 

3.6. Impactul asupra mediului 

înconjurător 

Prezentul act normativ nu are impact asupra mediului 

înconjurător. 

 

3.7. Evaluarea costurilor și 

beneficiilor din perspectiva 

inovării și digitalizării 

Prezentul act normativ nu are impact asupra costurilor și 

beneficiilor din perspectiva inovării și digitalizării. 

3.8. Evaluarea costurilor și 

beneficiilor din perspectiva 

dezvoltării durabile 

Prezentul act normativ nu are impact asupra costurilor și 

beneficiilor din perspectiva dezvoltării durabile. 

3.9. Alte informații 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), inclusiv informații cu privire la 

cheltuieli și venituri 
- mii lei - 

Indicatori Anul 

curent 

Următorii 

4 ani 

Media 

 pe 5 ani 

1 2 3 4 5 6 7 

4.1. Modificări ale 

veniturilor bugetare, 

plus/minus, din care: 

 

Nu este cazul 

 

a) buget 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 

      

d) alte tipuri de venituri       

4.2. Modificări ale 

cheltuielilor bugetare, 

plus/minus, din care: 

 

Nu este cazul 

 

a) buget de stat, din acesta: 

    i. cheltuieli de personal 

    ii. bunuri şi servicii 

      

b) bugete locale:  

     i. cheltuieli de personal    
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    ii. bunuri şi servicii 

c) bugetul asigurărilor 

sociale de stat: 

    i. cheltuieli de personal 

    ii. bunuri şi servicii 

      

d) alte tipuri de cheltuieli       

4.3. Impact financiar, 

plus/minus, din care: 

a) buget de stat  

 

2022 

 

a) 0 

2023 

 

a)+1.524,55 

euro 

2024 

 

a)+1.524 

euro 

2025 

 

a)+2.287 

euro 

2026 

 

a)+2.287 

euro 

Media 

 

a)+1.905

,64 euro 

b) bugete locale Nu este cazul 

4.4. Propuneri pentru 

acoperirea creșterii 

cheltuielilor bugetare   

În Bugetul de stat pe anul 2022, în Bugetul Acțiuni centralizate, capitolul 

Învățământ, Titlul VII Alte transferuri, Grupa/ Titlul 55, Articolul 02 

Transferuri curente în străinătate (către organizații internaționale), 

Alineatul 01  Contribuții si Cotizații la Organisme Internaționale, 

Ministerul Educației are alocat necesarul de fonduri pentru plata 

contribuției la bugetul CONFEMEN pe 2022.  

4.5. Propuneri pentru a 

compensa reducerea  

veniturilor bugetare                                       

Nu este cazul 

 

4.6. Calcule detaliate 

privind fundamentarea 

modificărilor veniturilor 

și/sau cheltuielilor bugetare 

Contribuția se plătește în lei, la cursul valutar din ziua plății. 

Potrivit cursului valutar stabilit de Banca Națională a României la data 

elaborării Notei de fundamentare, suma aferentă contribuției pe anul 

2022, ce urmează a fi plătită, în echivalent lei, este de 7.622,45 EUR X 

4.9408 lei/EUR = 37.661 lei (la data de 18.07.2022) 

4.7. Prezentarea, în cazul 

proiectelor de acte 

normative a căror adoptare 

atrage majorarea 

cheltuielilor bugetare, a 

următoarelor documente: 

a) fișa financiară prevăzută 

la art. 15 din Legea nr. 

500/2002 privind finanțele 

publice, cu modificările și 

completările ulterioare, 

însoțită de ipotezele și 

metodologia de calcul 

utilizată 

b) declarație conform căreia 

majorarea de cheltuială 

respectivă este compatibilă 

cu obiectivele și prioritățile 

strategice specificate în 

strategia fiscal-bugetară, cu 

legea bugetară anuală și cu 

plafoanele de cheltuieli 

prezentate în strategia 

fiscal-bugetară. 

Fișa financiară va respecta condiţiile prevăzute de Legea nr. 69/2010 și 

va conține efectele financiare asupra bugetului general consolidat, care 

trebuie să aibă în vedere: 

    a) schimbările anticipate în veniturile şi cheltuielile bugetare 

pentru anul curent şi următorii 4 ani; 

    b) estimări privind eşalonarea creditelor bugetare şi a creditelor 

de angajament, în cazul acţiunilor anuale şi multianuale care 

conduc la majorarea cheltuielilor; 

    c) măsurile avute în vedere pentru acoperirea majorării 

cheltuielilor sau a minusului de venituri pentru a nu influenţa 

deficitul bugetar. 

 

Majorarea de cheltuială este compatibilă cu obiectivele și prioritățile 

strategice specificate în strategia fiscal-bugetară, cu legea bugetară 

anuală și cu plafoanele de cheltuieli prezentate în strategia fiscal-

bugetară. 

4.8. Alte informații  România virează anual contribuția care îi revine conform Statutului 

CONFEMEN, ultima contribuție virată fiind aferentă anului 2021, în 

sumă de 7 622,45 Euro. 
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Secţiunea a 5-a 

Efectele proiectului de act normativ asupra legislaţiei în vigoare 

 
5.1. Măsuri normative necesare pentru 

aplicarea prevederilor proiectului de act 

normativ  

 

În vederea aplicării prevederilor prezentului act 

normativ, nu este necesară elaborarea altor măsuri 

normative. 

5.2. Impactul asupra legislației în domeniul 

achizițiilor publice 

Nu este cazul. 

5.3. Conformitatea proiectului de act 

normativ cu legislația UE (în cazul 

proiectelor ce transpun sau asigură aplicarea 

unor prevederi de drept UE) 

Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect. 

5.3.1. Măsuri normative necesare 

transpunerii directivelor UE 

Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect. 

5.3.2. Măsuri normative necesare aplicării 

actelor legislative UE 

Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect. 

5.4. Hotărâri ale Curții de Justiție a Uniunii 

Europene 

Prezentul act normativ respectă standardele 

europene în ceea ce privește elaborarea actelor 

normative la nivelul Uniunii Europene.  

5.5. Alte acte normative şi/sau documente 

internaționale din care decurg angajamente 

asumate 

Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect. 

5.6. Alte informații Nu este cazul. 

 

Secţiunea a 6-a 

Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ 

 
6.1. Informații privind neaplicarea procedurii 

de participare la elaborarea actelor normative 

Nu este cazul.  

Procedura de participare la elaborarea actelor 

normative, potrivit art. 6 şi art. 7 alin. (13) din Legea 

nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în 

administraţia publică, republicată, se va aplica prin 

postarea pe site-ul Ministerului Educației a proiectului 

de act normativ, în vederea consultării publice. 

Observațiile, propunerile și sugestiile cu privire la 

proiectul supus consultării publice vor putea fi 

transmise spre analiză Ministerului Educației. 

6.2. Informații privind procesul de consultare 

cu organizații neguvernamentale, institute de 

cercetare şi alte organisme implicate 

Prezentul act normativ nu se referă la acest 

subiect. 

6.3. Informații privind procesul de consultare 

cu organizații neguvernamentale, institute de 

cercetare și alte organisme implicate 

Prezentul act normativ nu se referă la acest 

subiect. 

6.4. Informații privind puncte de vedere/opinii 

emise de organisme consultative constituite 

prin acte normative 

Nu este cazul. 

6.5. Informații privind avizarea de către: 

a) Consiliul Legislativ 

b) Consiliul Suprem de Apărare a Țării 

c) Consiliul Economic şi Social 

d) Consiliul Concurenței 

Nu este cazul. 
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e) Curtea de Conturi 

6.6. Alte informații Plata contribuției statutare anuale către CONFEMEN se 

va realiza conform Procedurii de Sistem privind 

efectuarea de către Ministerul Educației a cheltuielilor 

pentru cotizarea, reprezentarea și participarea la 

activitățile organismelor, organizațiilor și instituțiilor 

internaționale de profil din domeniul educației, cu nr. 

962bis/24.05.2021. Procedura a fost avizată de 

direcțiile de specialitate ale Ministerului Educației și 

aprobată la nivel de ministru. 

 

 

Secţiunea a 7-a 

Activităţi de informare publică privind elaborarea 

şi implementarea proiectului de act normativ 

 
7.1. Informarea societății civile cu  privire la 

elaborarea proiectului de act normativ 

Nu este cazul 

7.2. Informarea societății civile cu privire la 

eventualul impact asupra mediului în urma 

implementării proiectului de act normativ, 

precum şi efectele asupra sănătății şi 

securității cetățenilor sau diversității biologice                         

Prezentul act normativ nu are impact asupra mediului 

înconjurător. 

7.3. Alte informații Nu sunt. 

 

Secţiunea a 8-a 

Măsuri privind implementarea, monitorizarea și evaluarea proiectului de act 

normativ 

8.1. Măsurile de punere în aplicare a 

proiectului de act normativ  

Prevederile prezentei hotărâri urmează să fie 

implementate de către Ministerul Educației, pe baza 

Procedurii de Sistem privind efectuarea de către 

Ministerul Educației a cheltuielilor pentru cotizarea, 

reprezentarea și participarea la activitățile 

organismelor, organizațiilor și instituțiilor 

internaționale de profil din domeniul educației, cu nr. 

962bis/24.05.2021. Procedura a fost avizată de 

direcțiile de specialitate ale Ministerului Educației și 

aprobată la nivel de ministru. 

8.2. Alte informații  Nu este cazul 
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Față de cele prezentate, a fost elaborat prezentul proiect de Hotărâre a Guvernului privind 

aprobarea plății contribuției statutare anuale a României la bugetul Conferinței miniștrilor educației 

din statele care au în comun folosirea limbii franceze - CONFEMEN, pe care îl supunem spre 

adoptare Guvernului României. 

 

 

                                                 Inițiator: 

 

Ministrul Educației  
 

Sorin-Mihai CÎMPEANU 

 

 

 

 

 

Avizatori: 
 

 

 

Ministrul Afacerilor Externe 

 

Bogdan Lucian AURESCU 

 

 

 

 

Ministrul Finanțelor 

 

         Adrian CÂCIU 

 

 

 

Ministrul Justiției 

 

Marian-Cătălin PREDOIU 

 

 

 


