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NOTĂ DE FUNDAMENTARE 
 

Secţiunea 1 
Titlul proiectului de act normativ 

 

HOTĂRÂRE privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 454 din 21 aprilie 2008 

pentru aprobarea Proiectului Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului 

privind predarea cursului de Limbă, cultură şi civilizaţie românească în unităţi de 

învăţământ din state membre ale Uniunii Europene  

 
Secţiunea a 2-a 

Motivul emiterii actului normativ 
 

2.1. Sursa proiectului de act 
normativ 

Hotărârea Guvernului nr. 454 din 21 aprilie 2008 pentru 

aprobarea Proiectului Ministerului Educaţiei, Cercetării şi 

Tineretului privind predarea cursului de Limbă, cultură şi 

civilizaţie românească în unităţi de învăţământ din state 

membre ale Uniunii Europene; 

Art. 11 al Legii educației nr. 1/2011, cu modificările și 

completările ulterioare. 

2.2. Descrierea situației 
actuale 

Începând cu anul 2007, în contextul aderării României la 

Uniunea Europeană și ca răspuns la nevoile cetățenilor români 

care și-au stabilit reședința în state membre ale Uniunii 

Europene, Ministerul Educației, cu sprijinul Ministerului 

Afacerilor Externe, a inițiat o serie de acțiuni cu scopul de a 

promova învățarea limbii, culturii și civilizației românești în 

unități de învățământ din aceste țări. 

Cadrul legal european, respectiv art. 3 și art. 165 al Tratatului 

Uniunii Europene și prevederile art. 3 al Directivei Consiliului 

Uniunii Europene 77/486/CEE privind educația copiilor 

lucrătorilor migranți, a constituit baza pentru  dialogul cu 

ministerele educației din Spania, Italia, Portugalia, Belgia, 

Irlanda, Marea Britanie, Franța, Cipru, Grecia, Republica 

Federală Germania. 

În plan național, cadrul legal este asigurat de prevederile 

art.11, alin. 4 al Legii educației naționale nr. 1/2011 și, 

respectiv de Hotărârea Guvernului nr. 454 din 21 aprilie 2008, 

prin care se implementează un proiect de predare a cursului 

de Limbă, cultură şi civilizație românească în unități de 

învățământ din state membre ale Uniunii Europene, denumit 

în continuare LCCR. 
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Pentru implementarea acestui proiect, Ministerul Educației a 

decis extinderea competențelor Institutului Limbii Române, 

organ de specialitate aflat în subordinea Ministerului 

Educației, înființat în luna ianuarie 1999, prin Hotărârea 

Guvernului României nr. 34/21.01.1999, având ca misiune 

promovarea limbii, culturii și civilizației românești în 

străinătate, prin mijloacele specifice sistemului de educație. 

Ministerul Afacerilor Externe, prin misiunile diplomatice și 

oficiile consulare, asigură atât sprijinul politic în relația cu 

autoritățile competente din țara gazdă, cât și legătura cu 

comunitățile de români din statele în care se implementează 

cursul. 

Cursul de Limbă, cultură şi civilizaţie românească este predat 

în unități de învățământ, în format curs opțional, două ore pe 

săptămână, structurat pentru toate nivelurile de învățământ, 

în acord cu forma de organizare din statul respectiv și se 

adresează copiilor cu vârsta cuprinsă între 3 și 18 ani.  

Programa cursului a fost aprobată prin ordin al ministrului 

educației, iar suportul de curs și alte materiale didactice sunt 

asigurate de către Institutul Limbii Române. 

Cursul este predat de personalul selectat în urma unui 

concurs, cetățeni români cu rezidența în statul respectiv, cu 

studii de specialitate, care includ modulul psiho-pedagogic. 

Personalul selectat încheie contract de colaborare cu 

Institutul Limbii Române și este remunerat în regim de plată 

cu ora, conform dispozițiilor legale în vigoare.  

Proiectul s-a concretizat cu sprijinul autorităților naționale, 

regionale sau locale, în unități școlare din Spania, Italia, 

Portugalia, Belgia, Irlanda, Regatul Unit al Marii Britanii și 

Irlandei de Nord și Franța.  

Pentru implementarea proiectului, s-au încheiat documente 

specifice de cooperare cu ministerele educației din Spania, 

Italia și Belgia, cu autorități regionale (Spania- Regiunea 

Autonomă Valenciană) sau cu autorități locale (Franța-

Comuna Blanc-Le Mesnil), în funcție de specificitatea 

sistemelor educaționale și a procedurilor din țările gazdă. 

Începând cu anul școlar 2020-2021, odată cu ieșirea Regatului 

Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord din Uniunea 

Europeană, implementarea proiectului LCCR a fost sistată, 

întrucât prevederile Hotărârii Guvernului nr. 454/2008 fac 

referire la organizarea cursului LCCR doar în țările membre 

ale Uniunii Europene. 
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Având în vedere solicitările repetate ale comunității 

românești din Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, 

transmise prin intermediul Ambasadei României în Regatul 

Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord și al parlamentarilor 

români de diaspora, precum și recomandarea Ministerului 

Afacerilor Externe privind oportunitatea politică a reluării 

implementării proiectului LCCR, este necesară actualizarea 

HG nr. 454/2008, prin includerea Regatului Unit al Marii 

Britanii și Irlandei de Nord în lista țărilor în care se 

implementează proiectul Ministerului Educației. 

Dat fiind faptul că diaspora românească din Regatul Unit 

numără peste 1.2 milioane de persoane, considerăm că acest 

proiect sprijină demersurile autorităților române de 

prezervare a identității naționale, prin promovarea 

cunoașterii limbii, culturii și civilizației românești. 

Din informațiile transmise de Ministerul Afacerilor Externe, 

reiese că legislația britanică nu a suferit modificări care să 

împiedice implementarea proiectului, sistemul național de 

educație britanic fiind caracterizat de un grad ridicat de 

descentralizare.  Potrivit aceleiași surse, directorii unităților 

de învățământ din Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de 

Nord, unde s-a derulat anterior cursul, sunt de acord cu 

reluarea implementării proiectului LCCR.  

2.3. Schimbări preconizate 
Modificările H.G. 454 / 2008 vizează completarea titlului 

actului normativ care va avea următorul conținut: ”Hotărârea 

Guvernului nr. 454 din 21 aprilie 2008 pentru aprobarea 

Proiectului Ministerului Educatiei, Cercetării și Tineretului 

privind predarea cursului de Limbă, cultură și civilizație 

românească în unități de învățământ din state membre ale 

Uniunii Europene și din Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei 

de Nord” în scopul extinderii ariei geografice de 

implementare a proiectului Ministerului Educației privind 

predarea cursului de Limbă, cultură și civilizație românească 

(L.C.C.R.).   

Din același considerent, se completează, în întregul text al 

documentului și al anexelor 1 și 2, sintagma „Limbă, cultură 

și civilizație românească în unități de învățământ din state 

membre ale Uniunii Europene”, care va avea următorul 

cuprins: „Limbă, cultură și civilizație românească în unități 

de învățământ din state membre ale Uniunii Europene și din 

Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord”. 

2.4. Alte informații 
n/a 
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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 

dezvoltarea proiectului LCCR în regatul Unit al Marii 

Britanii și Irlandei de Nord, venind astfel în întâmpinarea 

solicitărilor transmise de comunitatea românească din 

Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord. 

3.2. Impactul social Reimplementarea proiectului LCCR în unități de 

învățământ din Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de 

Nord va contribui la păstrarea identității naționale, 

lingvistice și culturale a copiilor români din diaspora, 

precum și la facilitarea reintegrării acestora în sistemul 

social și de învățământ românesc, odată cu revenirea în 

țară.  

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. 

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 
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 pe 5 
ani 

1 2 3 4 5 6 7 

4.1. Modificări ale 
veniturilor bugetare, 
plus/minus, din care: 
 

 

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: 
 

 

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 
 

      

d) alte tipuri de 
cheltuieli 
 

      

4.3. Impact financiar, 
plus/minus, din care: 
a) buget de stat  
 

      

b) bugete locale Nu este cazul 
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4.4. Propuneri pentru 
acoperirea creșterii 
cheltuielilor bugetare   

 

4.5. Propuneri pentru a 
compensa reducerea  
veniturilor bugetare                                       

Nu este cazul 
 

4.6. Calcule detaliate 
privind fundamentarea 
modificărilor veniturilor 
și/sau cheltuielilor 
bugetare 

 

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. 

 

4.8. Alte informații   

 
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 

Prezentul act normativ nu se referă la acest 
subiect. 
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proiectelor ce transpun sau asigură 
aplicarea unor prevederi de drept UE) 

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 

Procedura de participare la elaborarea actelor 
normative a fost aplicată. 

 

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 
e) Curtea de Conturi 

Nu este cazul. 

6.6. Alte informații Nu este cazul 

 
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 

Art. 6 şi art. 7 alin. (1) din Legea nr. 52/2003 

privind transparenţa decizională în administraţia 

publică, republicată, se aplică, prin publicarea pe 

site-ul Ministerului Educației a proiectului actului 

normativ. 
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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 Ministerul Educației, prin 

Institutul Limbii Române. 

8.2. Alte informații  Nu este cazul 

 
Față de cele prezentate, a fost elaborat prezentul proiect de Hotărâre a Guvernului 

privind modificarea Hotărârii Guvernului nr.454 din 21 aprilie 2008 pentru aprobarea Proiectului 

Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Tineretului privind predarea cursului de Limbă, cultură şi 

civilizaţie românească în unităţi de învăţământ din state membre ale Uniunii Europene. 

                                                  Inițiatori: 

 

Ministrul Educației  
 

Ligia DECA 
 

Avizatori: 
 

Ministrul Afacerilor Externe 
 

Bogdan Lucian AURESCU 
 
 

Ministrul Finanțelor 
 

            Adrian CÂCIU 
 

Ministrul Justiției 
 

    Marian-Cătălin PREDOIU 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


