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NOTĂ DE FUNDAMENTARE 

 

 

Secțiunea 1 

Titlul prezentului proiect de act normativ 

 

HOTĂRÂREA pentru completarea art. 1 din  Hotărârea de  Guvern nr. 522 din 26 iunie 1996 

privind organizarea anuală a cursurilor de vară de limba, literatura, istoria și civilizația 

românească 

 

 

 

 

Secțiunea a 2 – a 

Motivul emiterii actului normativ 

 

1. Descrierea 

situației actuale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

În prezent, cursurile de vară de limbă, literatură, istorie şi civilizaţie 

românească sunt organizate anual de către Ministerul Educației Naționale, 

împreună cu universitățile din București, Cluj-Napoca, Constanta, Craiova, 

Iași și Timișoara, potrivit Hotărârii de Guvern nr. 522 din 26 iunie 1996 

privind organizarea anuală a cursurilor de vară de limba, literatura, istoria și 

civilizația românească. 

 

La aceste cursuri pot participa: 

    a) cetățeni străini, bursieri ai statului român în baza Înțelegerilor 

interguvernamentale de colaborare bilaterală, a Înțelegerilor bilaterale 

interministeriale, precum și în baza unor oferte reciproce; 

    b) cetățeni străini, bursieri ai universităților organizatoare sau ai altor 

instituții şi organizații românești sau invitați ai acestora; 

    c) cetățeni străini, bursieri ai Ministerului Învățământului; 

    d) alți cetățeni străini, cu achitarea taxelor de participare stabilite anual de 

universitățile organizatoare. 

    La aceste cursuri pot participa şi cetățeni români, cu achitarea taxelor de 

participare. 

 

Pentru anul universitar 2016-2017, au fost prevăzute 164 de burse la cursurile 

de vară de limbă română într-un număr total de 23 de documente 

interguvernamentale și interministeriale, aflate în vigoare și care conțin 

prevederi cuantificate privind primirea la cursurile de vară de limbă română, 

conform articolului 1, litera a) din Hotărârea Guvernului nr. 522/ 1996, privind 

organizarea anuală a cursurilor de vară de limba, literatura, istoria și civilizația 

românească. 

Pentru aceste burse, Ministerul Educației Naționale a primit 72 de 
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nominalizări, din 14 state, din care au fost confirmate 68 de candidaturi.  

Nominalizările au fost realizate de către instituțiile partenere, semnatare ale 

respectivelor documente bilaterale sau abilitate în acest sens, ministerele 

afacerilor externe pentru documentele interguvernamentale, ministerele 

educației pentru documentele interministeriale, respectiv institutele culturale 

abilitate în acest sens și misiunile diplomatice străine din România. 

1^1 Prezentul act 

normativ transpune 

legislaţie 

comunitară și 

creează cadrul 

pentru aplicarea 

directă a acesteia 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

2. Schimbări 

preconizate 

 

 

Prezentul proiect de act normativ a fost elaborat în baza liniilor strategice de 

guvernare formulate în Programul de Guvernare 2017 - 2020, la Capitolul 

Politică Externă, unde este menționat faptul că „dezvoltarea, aprofundarea şi 

extinderea Parteneriatului Strategic pentru Secolul XXI cu SUA, pe baza 

Declaraţiei Comune privind Parteneriatul Strategic pentru Secolul XXI între 

România şi Statele Unite ale Americii (Washington, la 13 septembrie 2011) va 

rămâne un domeniu prioritar de acțiune diplomatică”.  

 

Pentru implementarea principiilor convenite în Declarația Comună privind 

Parteneriatul Strategic pentru Secolul XXI între România şi Statele Unite ale 

Americii, s-a decis constituirea unui Grup de lucru România – SUA (Task 

Force). În cadrul acestui Task Force, începând cu ianuarie 2016, este 

operațional un Grup de lucru pe dimensiunea educației, științei, cercetării-

inovării și culturii. 

 

Printre inițiativele României menite să susțină o colaborare mai strânsă cu 

partea americană în domeniul educației se numără acordarea de burse pentru 

cursurile de vară de limbă, cultură și civilizație românească pentru studenții 

americani care studiază limba română în SUA, în cadrul lectoratelor de limba 

română ce funcționează la Universitatea Columbia din New York și la 

Universitatea de Stat din Arizona. În acest sens, România s-a angajat să 

întreprindă demersurile necesare pentru asigurarea bazei legale de acordare a 

acestor burse. 

 

De asemenea, a fost luat în considerare interesul exprimat de lectoratele de 

limbă, literatură şi civilizație românească ce activează în Statele Unite ale 

Americii. 

 

Totodată, Programul de Guvernare prevede „aprofundarea relaţiei strategice 

cu Canada în domeniile de interes comun, astfel încât toţi cetăţenii europeni să 

poată beneficia pe deplin şi în mod egal de oportunităţile Acordului Economic 

şi Comercial Cuprinzător”. 

 

Precizăm că la Universitatea York din Toronto, în cadrul Colegiului 

http://www.mae.ro/sites/default/files/file/2011.09.13_declaratie.pdf
http://www.mae.ro/sites/default/files/file/2011.09.13_declaratie.pdf
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Universitar Glendon, funcționează un lectorat de limbă, literatură și civilizație 

românească, în baza unui protocol interinstituțional încheiat de Institutul 

Limbii Române, instituție subordonată Ministerului Educației Naționale. 

Lectoratul funcționează din anul 2011, în cadrul Departamentului de Studii 

Multidisciplinare, Programul de Lingvistică şi Ştiinţe ale Limbajului. 

 

De asemenea, în mai 2017, Institutul Limbii Române a semnat un protocol 
interinstituțional cu Universitatea din Montreal pentru înființarea unui 
lectorat de limba română în această universitate. Deschiderea lectoratului 
este estimată pentru începutul anului universitar 2017-2018. 
 

Totodată, Programul de Guvernare prevede relansarea relațiilor tradiționale 

cu țările emergente din Asia și dezvoltarea pe mai departe a relațiilor speciale, 

tradiționale, cu Republica Coreea. 

 

La Universitatea de Studii Internaționale Hankuk din Seul își desfășoară 

activitatea un lector de limbă română în cadrul catedrei de limbă şi civilizație 

românească, în baza unei Înțelegeri încheiate între Universitatea București și 

instituția de învățământ superior din Republica Coreea. 

 

Având în vedere faptul că Ministerul Educației Naționale nu are încheiate 

documente bilaterale cu SUA, Canada și Republica Coreea, care să prevadă 

acordarea de burse la cursurile de vară, potrivit Hotărârii Guvernului nr. 522 

din 26 iunie 1996 privind organizarea anuală a cursurilor de vară de 

limba, literatura, istoria și civilizația românească și luând în considerare 

angajamentele României de a consolida relația de colaborare în domeniul 

educației cu aceste țări, este necesară aprobarea, prin hotărâre a Guvernului a 

completării Hotărârii Guvernului nr. 522 din 26 iunie 1996 privind 

organizarea anuală a cursurilor de vară de limba, literatura, istoria și 

civilizația românească, în vederea acordării unor locuri suplimentare la aceste 

cursuri studenților din Statele Unite ale Americii, Canada și Republica Coreea, 

astfel: Cinci (5) locuri pentru cetățeni americani, la recomandarea lectoratelor 

de limbă, literatură, cultură și civilizație românească din Statele Unite ale 

Americii, cinci (5) locuri pentru cetățeni canadieni, la recomandarea 

lectoratelor de limbă, literatură, cultură și civilizație românească din Canada și 

respectiv două (2) locuri pentru cetățeni sud-coreeni, la recomandarea 

lectoratelor de limbă, literatură, cultură și civilizație românească din Republica 

Coreea. 

 

3. Alte informaţii Nu este cazul. 

 

Secțiunea 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 
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1^1. 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 

2^1.Impactul 

asupra sarcinilor 

administrative 

 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

2^2.Impactul 

asupra 

întreprinderilor 

mici și mijlocii 

 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

3. Impact social 

 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

4. Impact asupra 

mediului 

 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

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) 

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  

 2017 2018 2019 2020 2021  

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 
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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  

 

Cheltuielile implicate de prezentul proiect de act 

normativ se încadrează în bugetul aprobat anual de 

Ministerul Educației Naționale. 

 

Secțiunea a 5-a 

Efectele proiectului de act normativ asupra legislației în vigoare 

 

 

1. Măsuri normative necesare pentru 

aplicarea prevederilor proiectului de act 

normativ:  

a) acte normative în vigoare ce vor fi 

modificate sau abrogate 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 

1^1. 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 legislația comunitară în cazul 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 
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proiectelor ce transpun prevederi 

comunitare: 

 

3. Măsuri normative necesare aplicării 

directe a actelor normative comunitare 

 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

4. Hotărâri ale Curții de Justiție a Uniunii 

Europene  

 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

5. Alte acte normative şi/sau documente 

internaționale din care decurg 

angajamente 

 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

6. Alte informaţii 

 

Nu este cazul. 

 

Secțiunea a 6-a 

Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ 

 

1. Informații privind procesul de 

consultare cu organizațiile 

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 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 
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permanente 

 

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 de act normativ va fi supus avizării 

Consiliului Legislativ. 

6. Alte informaţii 

 

Nu este cazul.  

 

 

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 a îndeplinit procedura 

privind transparența decizională în administrația 

publică prevăzută de Legea nr. 52/2003, cu 

modificările și completările ulterioare. 

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 informații 

 

Nu este cazul. 

 

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 

competenţelor instituţiilor existente 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

2. Alte informaţii Nu este cazul. 
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Față de cele prezentate, a fost elaborat prezentul proiect de Hotărâre pentru completarea 

art. 1 din  Hotărârea de  Guvern nr. 522 din 26 iunie 1996 privind organizarea anuală a 

cursurilor de vară de limba, literatura, istoria și civilizația românească, pe care îl supunem 

Guvernului spre adoptare. 

 

 

 

Ministrul Educației Naționale 

 

LIVIU - MARIAN POP 

 

 

 

Avizăm favorabil: 

 

Ministrul Afacerilor Externe 

 

TEODOR - VIOREL MELEȘCANU 

 

 

 

 

 

 

Ministrul Finanțelor Publice 

 

 

IONUŢ MIŞA  

 

 

Ministrul Justiției 

 

 

TUDOREL TOADER 

 

 

 

 


