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NOTĂ DE FUNDAMENTARE 
 

Secţiunea 1 

Titlul prezentului act normativ 
 

Hotărâre de Guvern privind plata taxei anuale de participare la Asociaţia 

EUROPEN (European Practice Firm Network) de către Ministerul Educaţiei 

Naționale - Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi 

Tehnic, pentru a deveni membru permanent 
 

Secţiunea a 2-a.  

Motivul emiterii actului normativ 
 

1. Descrierea 

situaţiei actuale 

Prin politicile sale educaţionale şi prin alocarea resurselor financiare 

necesare, Guvernul României şi-a propus ca obiectiv major dezvoltarea 

capitalului uman şi creşterea competitivităţii prin formare iniţială şi 

continuă, pentru o piaţă a muncii flexibilă şi globalizată. 

La nivelul Uniunii Europene, obiectivele strategice în domeniul educaţiei 

şi formării profesionale vizează promovarea şi aplicarea programelor 

bazate pe metode de tip „a învăţa prin a face” (implicarea în proiecte 

comune, lucrul într-o firmă virtuală sau o mini-companie). 

Ministerul Educației Naționale a introdus, începând încă cu anul școlar 

2001-2002, utilizarea firmei de exercițiu ca metodă interactivă de învățare 

pentru dezvoltarea spiritului antreprenorial, la nivelul ciclului superior al 

învățământului liceal cu profil economic. Implementarea în România a 

acestei metode s-a realizat prin proiectul ECONET desfășurat în cadrul 

Pactului de Stabilitate pentru Europa de Sud-Est, prin colaborarea dintre 

Ministerul Educației și Cercetării din România şi Ministerul Federal al 

Afacerilor Externe din Austria. 

Pentru coordonarea activității rețelei firmelor de exercițiu constituite în 

învățământul preuniversitar prin OMECT nr. 3066/29.04.2002 a fost creată 

o structură cu rol de centrală, denumită ROCT. 

Pentru a asigura coordonarea unitară a rețelei naționale a firmelor de 

exercițiu/ întreprinderilor simulate din învățământul preuniversitar și 

superior, Ministerul Educației Cercetării și Tineretului a aprobat, prin 

OMECT nr. 3019/09.01.2004, înființarea centralei naționale a firmelor de 

exercițiu din România, CRISROM, în cadrul Universității Tehnice din 

Cluj. ROCT a devenit astfel departament al centralei CRISROM pentru 

coordonarea firmelor de exercițiu din învățământul preuniversitar. 

Având în vedere creşterea semnificativă a numărului firmelor de exercițiu 

din învățământul preuniversitar înregistrate la ROCT în perioada 2001-

2008, specificul pregătirii oferite prin învățământul profesional și tehnic şi 

insuficiența resurselor umane și financiare necesare desfășurării activității 

CRISROM, la nivelul MECT s-a considerat oportună preluarea de către 

ROCT a atribuțiilor de centrală națională, aceasta funcționând în prezent ca 

departament în cadrul Centrului Național de Dezvoltare a Învățământului 

Profesional și Tehnic, în baza OMECT 5109/25.08.2008. 

În anul 2008, în baza Memorandumului semnat de Primul Ministru, 

Ministerul Educației Cercetării și Tineretului – Centrul Național de 

Dezvoltare a Învățământului Profesional și Tehnic şi-a depus candidatura  

pentru statutul de membru afiliat al Asociației europene a rețelei centralelor 

firmelor de exercițiu - EUROPEN (European Practice Firm Network), 

obţinând acest statut în acelaşi an. 

Dezvoltarea abilităţilor antreprenoriale în rândul tinerilor reprezintă o 
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măsură prevăzută în Programul de Guvernare 2017-2020. 

În acest document se menționează că în educaţie trebuie să existe “o 

abordare de tip antreprenoriat cu accent pe creativitate şi inovare“. 

O altă măsură prevăzută în Programul de Guvernare 2017-2020, capitolul 

Politici publice privind IMM, o reprezintă Înfiinţarea liceelor de 

antreprenoriat, cu beneficiari elevii, noi generaţii de tineri antreprenori și 

având drept efecte: dezvoltarea abilităţilor antreprenoriale în rândul 

tinerilor. 

2. Schimbări 

preconizate 

EUROPEN - reprezintă la nivel european, Asociaţia centralelor naţionale 

ale firmelor de exerciţiu, înfiinţată în anul 1997. Asociaţia este o 

organizaţie non-profit care reprezintă reţeaua internaţională a firmelor de 

exerciţiu/întreprinderilor simulate din 42 de ţări din lume. 

Întrucât până în anul 2008 Centrala firmelor de exerciţiu din România- 

ROCT nu era înscrisă în reţeaua EUROPEN, ea nu a putut beneficia de 

bazele de date şi programele software pentru derularea şi decontarea 

tranzacţiilor internaţionale, puse la dispoziţie de organizaţia internaţională. 

De asemenea, firmele de exerciţiu din România nu puteau participa la 

târgurile internaţionale şi nu puteau promova schimburile internaţionale 

între elevi/studenți și profesor. 

Obţinerea statutului de membru EUROPEN asigură următoarele drepturi: 

 participarea la târguri internaționale pentru firmele de 

exercițiu/întreprinderile simulate; 

 promovarea de schimburi internaționale între elevi/ studenți și 

profesori; 

 participarea firmelor de exercițiu/întreprinderilor simulate la 

seminarii şi ateliere de lucru; 

 participarea la derularea proiectelor transnaționale; 

 utilizarea de programe software (baze de date, software bancar 

pentru derularea şi decontarea tranzacțiilor internaționale); 

 acces la studii și cercetări cu privire la ultimele noutăţi în domeniul 

afacerilor. 

Pentru a beneficia de acces la toate activitățile și serviciile oferite de 

asociația EUROPEN, centralele naționale trebuie să dobândească statut de 

membru EUROPEN. Conform regulamentului de funcționare EUROPEN 

există trei categorii de membri: permanenți, asociați și afiliați, iar statutul 

de membru afiliat se poate aproba doar pentru primii 3 ani. 

Din anul 2019, România nu mai poate deține statutul de membru afiliat 

conform regulamentului de funcționare EUROPEN, iar pentru a deveni 

membru asociat și, ulterior, membru permanent trebuie să achite taxele 

stabilite de Comitetul director al Asociaţiei EUROPEN, după cum 

urmează: 

 Pentru anul 2019 taxa este în valoare de 2.500 euro, ca membru 

asociat 

 Pentru anul 2020 taxa este în valoare de 5.000 euro, ca membru 

asociat 

 Pentru anul 2021 taxa va fi în valoare de 7.500 euro, ca membru 

asociat 

 Începând cu anul 2022 taxa va fi în valoare de 10.000 euro, ca 

membru permanent. 

Membrii permanenți ai EUROPEN au următoarele drepturi şi obligaţii: 

- să aibă o reţea operaţională de firme înregistrate la EUROPEN; 

- să utilizeze toate serviciile oferite de EUROPEN; 

- să aibă o bază de date înregistrată la EUROPEN; 

- să promoveze serviciile EUROPEN; 
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- să promoveze standardele de calitate în firma de exerciţiu; 

- să promoveze şi să respecte Manualul de Calitate EUROPEN; 

- să informeze Centrul de coordonare în legătură cu activităţile desfăşurate. 

Asociaţia este coordonată de un Comitet Director, format din trei 

reprezentanţi ai centralelor naţionale, membre permanente EUROPEN, 

stabiliţi în fiecare an prin rotaţie. 

Comitetul Director are următoarea structură: 

 Preşedintele 

 Vicepreşedintele 

 Membri  

Aprobarea, prin prezentul proiect de act normativ, a taxei anuale de 

participare, pentru a deveni membru permanent al Asociaţiei EUROPEN, 

va permite ROCT să aibă acces la toate serviciile EUROPEN. 

3.Alte informaţii Nu este cazul. 
 

Secţiunea a 3-a. 

Impactul socio-economic al prezentului act normativ 
 

1. Impactul macroeconomic Prezentul proiect de act normativ nu are impact macro-economic. 

11. Impactul asupra 

mediului concurenţial şi 

domeniului ajutoarelor de 

stat 

Prezentul proiect de act normativ nu are impact asupra mediului 

concurenţial şi domeniului ajutoarelor de stat. 

2. Impactul asupra mediului 

de afaceri 

Prezentul proiect de act normativ poate avea impact asupra mediului 

de afaceri prin promovarea şi aplicarea programelor bazate pe 

metode interactive de învăţare, prin valorificarea spiritului 

antreprenorial, stimularea iniţiativei, asigurarea riscului. 

21 Impactul asupra 

sarcinilor administrative 

Prezentul proiect de act normativ nu are impact asupra sarcinilor 

administrative. 

22 Impactul asupra 

întreprinderilor mici și 

mijlocii 

Prezentul proiect de act normativ nu are impact asupra 

întreprinderilor mici și mijlocii. 

3. Impactul social Prezentul proiect de act normativ are un impact direct asupra 

învăţământului profesional şi tehnic în ceea ce priveşte dezvoltarea 

abilităţilor antreprenoriale prin firma de exerciţiu, dar şi a unui 

mediu de învăţare care să sprijine dobândirea competenţelor cross-

curriculare. 

Extinderea legăturilor dintre firmele de exerciţiu va face posibilă 

transformarea obiectivelor educaţiei antreprenoriale în „produse” 

reale şi „palpabile” şi implicarea antreprenorilor şi a companiilor 

locale în conceperea cursurilor şi activităţilor antreprenoriale. De 

asemenea, se creează oportunităţi pentru a conlucra cu celelalte 

firme de exerciţiu din reţeaua EUROPEN, ceea ce va conduce la 

îmbunătăţirea mediului de afaceri. 

4. Impactul asupra mediului  Prezentul proiect de act normativ nu are impact asupra mediului 

înconjurător. 

5. Alte informaţii Nu este cazul. 

 

 

 

 

 

 



4 

 

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) 
lei 

Indicatori Anul 

curent 

2018 

 Următorii 

4 ani 

Media 

pe 5 ani 

1 2 3 4 5 6 7 
1. Modificări ale veniturilor bugetare 

plus/minus, din care: 

a) bugetul 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. 

      

2. Modificări ale cheltuielilor bugetare, 
plus/minus, din care: 

a) bugetul de stat, din acesta: 

(i) cheltuieli de personal; 

(ii) bunuri si servicii; 

b) bugetele locale:  

(i) cheltuieli de personal; 

(ii) bunuri şi servicii; 

c) bugetul asigurărilor sociale de stat: 

(i) cheltuieli de personal; 

(ii) bunuri şi servicii. 

0 
 

0 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

- 

- 

+5.000 
 

+5.000 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

- 

- 

+12.500 
 

+12.500 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

- 

- 

+12.500 
 

+12.500 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

- 

- 

+ 12.500 
 

+12.500 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

- 

- 

+ 8.500 
 

+ 8.500 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

- 

- 

3. Impact financiar, plus/minus, din care: 
a) bugetul de stat; 

b) bugetele locale. 

0 
0 

- 

+ 5.000 
+ 5.000 

- 

+ 12.500 
+ 12.500 

- 

 

+ 12.500 
+ 12.500 

- 

 

+ 12.500 
+ 12.500 

- 

 

+ 8.500 
+ 8.500 

- 

 

4. Propuneri pentru acoperirea creşterii 

cheltuielilor bugetare 

Nu este cazul      

5. Propuneri pentru a compensa reducerea 

veniturilor bugetare 

Nu este cazul      

6. Calcule detaliate privind 

fundamentarea modificărilor veniturilor 

şi/ sau cheltuielilor bugetare 

Nu este cazul      

7. Alte informaţii Sumele aferente cotizațiilor la organisme internaționale se asigura de la 

titlul „Alte transferuri”. Sumele aferente plății taxei de participare la 

Asociația EUROPEN pentru anii 2019-2022 se vor asigura cu încadrarea 

în estimările de cheltuieli aprobate Ministerului Educației Naționale pe 

anii respectivi. 

Taxele sunt în euro și sunt calculate la un curs previzionat de 5 lei/euro, 
după cum urmează: 

- anul 2019 – taxa este de 2.500 euro, respectiv 5.000 lei în plus față de 

anul 2018, când taxa a fost de 1.500 euro 

- anul 2020 - taxa este de 5.000 euro, respectiv 12.500 lei în plus față de 

anul 2019 

- anul 2021 - taxa este de 7.500 euro, respectiv 12.500 lei în plus față de 

anul 2020 

- începând cu anul 2022 - taxa este de 10.000 euro, respectiv 12.500 lei 

în plus față de anul 2021 

Taxele menționate mai sus în EURO reprezintă taxele anuale stabilite în 

Regulamentul Asociaţiei EUROPEN.  
Echivalentul în lei pentru sumele precizate mai sus se suportă din bugetul 

aprobat Ministerului Educaţiei Naționale pe anii 2019,2020, 2021 și 2022 

prin Centrul Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic. 
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Secţiunea a 5-a. 

Efectele prezentului act normativ asupra legislaţiei în vigoare 
 

1. Măsuri normative necesare pentru 

aplicarea prevederilor prezentului act 

normativ: 

a) acte normative în vigoare ce vor fi 

modificate sau abrogate, ca urmare a 

intrării în vigoare a prezentului act 

normativ; 

b) acte normative ce urmează a fi 

elaborate în vederea implementării noilor 

dispoziţii. 

Nu este necesară elaborarea unor proiecte de acte 

normative suplimentare. 

2. Conformitatea prezentului act 

normativ cu legislaţia comunitară în 

cazul proiectelor ce transpun prevederilor 

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. 

5. Alte acte normative şi/sau documente 

internaţionale din care decurg 

angajamente 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

6. Alte informaţii Nu este cazul. 

 

Secţiunea a 6-a. 

Consultările efectuate în vederea elaborării prezentului act normativ 
 

1. Informaţii privind procesul de 

consultare cu organizaţii 

neguvernamentale, institute de 

cercetare şi alte organisme implicate 

Nu este cazul.  

2. Fundamentarea alegerii 

organizaţiilor cu care a avut loc 

consultarea, precum şi a modului în 

care activitatea acestor organizaţii este 

legată de obiectul prezentului act 

normativ 

Nu este cazul. 

3. Consultările organizate cu 

autorităţile administraţiei publice 

locale, în situaţia în care prezentul 

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, cu modificările ulterioare 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 
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4. Consultările desfăşurate în cadrul 

consiliilor interministeriale, în 

conformitate cu prevederile Hotărârii 

Guvernului nr. 750/ 2005 privind 

constituirea consiliilor 

interministeriale permanente, cu 

modificările și completările ulterioare 

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 

Nu este cazul. 

6. Alte informaţii Nu este cazul. 
 

Secţiunea a 7-a. 

Activități de informare publică privind elaborarea şi implementarea prezentului act normativ 
 

1. Informarea societăţii civile  

cu privire la necesitatea elaborării 

prezentului act normativ 

Nu este cazul. 

2. Informarea societăţii civile cu 

privire la eventualul impact asupra 

mediului în urma implementării 

prezentului 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 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 Punerea în aplicare a proiectului de act normativ va avea 

loc imediat după adoptare, nefiind necesară o perioadă 

suplimentară şi/ sau o perioadă de tranziţie pentru 

punerea în aplicare. 
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Faţă de cele prezentate, a fost elaborat prezentul proiect de Hotărâre de Guvern 

privind plata taxei anuale de participare la Asociaţia EUROPEN (European Practice 

Firm Network) de către Ministerul Educaţiei Naționale - Centrul Naţional de 

Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic, pentru a deveni membru 

permanent, pe care îl supunem Guvernului spre adoptare. 

 

 

 

Ministrul  Educației Naționale,  

 

Ecaterina ANDRONESCU 

 

 

 

Avizăm favorabil 

 

 

 

 

 

Ministrul Finanțelor Publice, 

 

Eugen Orlando TEODOROVICI 

 

 

 

Ministrul Justiției, 

 

Tudorel TOADER 
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SECRETAR DE STAT, 

Ionel Florian LIXANDRU 

 

 

 

SECRETAR GENERAL, 

Dănuț GHICAN 

 

 

DIRECŢIA GENERALĂ ECONOMICĂ 

DIRECTOR GENERAL, 

Mihai PĂUNICĂ 

 

 

DIRECŢIA GENERALĂ ÎNVĂŢĂMÂNT SECUNDAR SUPERIOR  

ŞI EDUCAŢIE PERMANENTĂ 

DIRECTOR GENERAL, 

Corina MARIN 

 

 

DIRECŢIA GENERALĂ JURIDIC 

DIRECTOR GENERAL, 

Crina Mădălina CIOBANU 

 

 

DIRECŢIA AVIZARE ACTE NORMATIVE ȘI PERSONAL, 

DIRECTOR, 

Liliana DUȚA 

 

 

 

AVIZ DE LEGALITATE,                                        AVIZ DE CONFORMITATE, 

                                                              DIRECTOR GENERAL,  

                                                                Valentin -Sorin POPESCU 

 

 

 

CENTRUL NAŢIONAL DE DEZVOLTARE 

A ÎNVĂŢĂMÂNTULUI PROFESIONAL ŞI TEHNIC 

DIRECTOR, 

Dalia - Maria MIRCEA - DĂRĂMUȘ 

 

 


