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NOTĂ DE FUNDAMENTARE 

 

 

 

 

Secţiunea 1 

Titlul prezentului proiect de act normativ 

 

Hotărâre privind aprobarea acordării de stimulente financiare absolvenților care au obținut 

media 10 la evaluarea naţională pentru absolvenţii clasei a VIII-a, sesiunea 2022 și la 

examenul național de bacalaureat, sesiunea iunie-iulie 2022 

 

 

Secţiunea a 2 – a 

Motivul emiterii actului normativ 

 

2.1  Sursa proiectului de act normativ: 

 

Prezentul act normativ a fost elaborat de Ministerul Educației și are ca scop aplicarea măsurilor 

din Programul de guvernare 2020-2024 privind stimularea performanței școlare înalte din 

învățământul preuniversitar ,în vederea  stimulării excelenței în învățământul preuniversitar. 

 

 

2.2  Descrierea situaţiei actuale  

Identificarea şi susţinerea copiilor şi tinerilor capabili de performanțe școlare înalte reprezintă o 

parte integrantă a politicilor educaţionale promovate de Ministerul Educaţiei, denumit în 

continuare ME şi vizează aplicarea unuia dintre principiile care guvernează învăţământul 

preuniversitar şi superior, precum şi învăţarea pe tot parcursul vieţii din România și anume 

principiul calităţii.   

ME accentuează necesitatea susținerii participării școlare a copiilor și tinerilor din România, 

promovând atât accesul egal la educație, cât și creșterea performanței școlare.  

Pentru ca educația în România să reprezinte fundația solidă pentru dezvoltarea societății 

democratice moderne, trebuie să existe o viziune coerentă, care să reunească soluțiile la provocările 

actuale, precum și strategia pentru adaptarea la viitor.  

Prin prezentul proiect de act normativ, se asigură un cadru normativ previzibil și stabil în sistemul 

de educație din România. 
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Din categoria elevilor și tinerilor care demonstrează performanțe școlare înalte fac parte și 

absolvenții de liceu care au obținut media 10 la examenul de bacalaureat, precum și absolvenții 

clasei a VIII-a care au obținut media 10 la evaluarea națională. 

Pentru a stabili cadrul general al măsurilor financiare necesare pentru recompensarea  

absolvenților de liceu cu media 10 la examenul de bacalaureat și la evaluarea națională pentru 

absolvenții clasei a VIII-a, ME inițiază prezentul proiect de act normativ: Hotărâre privind 

acordarea de stimulente financiare absolvenților care au obținut media 10 la evaluarea națională 

pentru absolvenții clasei a VIII-a, sesiunea 2022 și la examenul de bacalaureat, sesiunea iunie-

iulie  2022. 

Materializarea unui astfel de demers se înscrie pe linia programelor dezvoltate de ME pentru 

susținerea excelenței școlare în învățământul preuniversitar și este în conformitate cu prevederile 

art. 57 alin. (4) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare. 

Prevederile acestei hotărâri de guvern  corespund evoluțiilor înregistrate în domeniul evaluărilor 

și examenelor naționale din învățământul preuniversitar, impunându-se adoptarea unui  act  

normativ nou. 

 

2.3  Schimbări preconizate 

 

Scopul proiectului de act normativ constă în susținerea activității de înaltă performanță din 

învățământul preuniversitar. 

Prezentul proiect de act normativ urmărește   crearea  cadrului normativ al stimulării performanței 

școlare înalte din învățământul preuniversitar, răspunzând cerințelor actuale determinate de 

schimbările produse în legislația și practica națională și internațională. 

 În anul 2022, un  număr de  239 absolvenți de liceu au obținut media 10 la examenul de bacalaureat 

(222  la examenul național bacalaureat și  17 la examenul de bacalaureat german), sesiunea iunie-

iulie 2022, iar 237  absolvenți de clasa a  VIII-a au obținut media 10 la evaluarea națională.  

Ținând cont că este vorba de tineri absolvenți de gimnaziu, respectiv de liceu cu rezultate 

remarcabile la învățătură, care au toate șansele să continue să obțină performanțe în învățământul 

liceal, respectiv în învățământul universitar, apreciem că li se poate oferi un  stimulent financiar 

care să fie util în dezvoltarea lor ulterioară, în domeniul profesional și personal.  

În contextul menționat anterior, apreciem că performanța lor este excepțională și merită 

evidențiată, stimulată și celebrată.  

Acest lucru constituie un semn de apreciere pentru rezultatele lor și o invitație către întreaga 

populație școlară la un învățământ de performanță înaltă. 

2.4  Alte informaţii  

Nu este cazul 
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Secţiunea a 3-a 

Impactul socioeconomic  

3.1 Descrierea generală a beneficiilor și costurilor estimate ca urmare a intrării în vigoare a actului 

normativ 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

3.2 Impact social 

Recunoașterea și stimularea înaltei performanțe obținute de absolvenți la evaluarea națională 

pentru absolvenții clasei a VIII-a și la examenul național de bacalaureat au impact asupra statutului 

socio-profesional al celor implicați, sporind interesul pentru educație, cultură și cercetare în 

contextul construirii unei societăți bazate pe cunoaștere. Indirect, contribuie la păstrarea resursei 

umane de valoare în interiorul țării. 

 

3.3 Impactul asupra drepturilor și libertăților fundamentale ale omului 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

 

3.4.1 Impactul asupra economiei și asupra principalilor indicatori macroeconomici 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

 

3.4.2 Impactul asupra mediului concurențial si domeniul ajutoarelor de stat 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

3.5  Impact asupra mediului de afaceri 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

 

3.6 Impactul asupra mediului înconjurător 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

 

3.7 Evaluarea costurilor și beneficiilor din perspectiva inovării și digitalizării 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

 

3.8 Evaluarea costurilor și beneficiilor din perspectiva dezvoltării durabile 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

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.***) 
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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  

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) bugete locale 

i. impozit pe profit 

      

c) bugetul asigurărilor sociale de stat: 

i. contribuții de asigurări 

      

4.2 Modificări ale cheltuielilor bugetare, 

plus/minus, din care: 

      

a) buget de stat, din acesta: 

i. cheltuieli de personal, bunuri şi 

servicii 

      

b) bugete locale: 

i. cheltuieli de personal 

ii. bunuri şi servicii 

 

      

c) bugetul asigurărilor sociale de stat: 

i. cheltuieli de personal 

bunuri și servicii 

 

      

d) alte tipuri de cheltuieli 

(se va menționa natura acestora) 

      

4.3  Impact financiar, plus/minus, din care: 

a) buget de stat 

- - - - - - 

b) bugete locale       

4.4 Propuneri pentru acoperirea creșterii 

cheltuielilor bugetare 

- - - - - - 

4.5 Propuneri pentru a compensa 

reducerea veniturilor bugetare 

- - - - - - 

4.6. Calcule detaliate privind 

fundamentarea modificărilor veniturilor 

şi/sau cheltuielilor bugetare 

 

- - - - -  

4.7 Prezentarea, în cazul proiectelor de acte normative a căror adoptare atrage majorarea 

cheltuielilor bugetare, a următoarelor documente: 
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a) fișa financiară prevăzută la art.15 din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu 

modificările şi completările ulterioare, însoțită de ipotezele și metodologia de calcul utilizată; 

b) declarație conform căreia majorarea de cheltuială respectivă este compatibilă cu obiectivele şi 

prioritățile strategice specificate în strategia fiscal-bugetară, cu legea bugetară anuală şi cu 

plafoanele de cheltuieli prezentate în strategia fiscal-bugetară. 

4.8 7. Alte informații  

Prezentul act normativ nu generează influențe financiare asupra bugetului consolidat deoarece 

creșterile de cheltuieli se vor acoperi  prin redistribuire în cadrul bugetului ME. 

 

 

 

Secțiunea a 5-a 

Efectele proiectului de act normativ asupra legislației în vigoare 

 

5.1 Măsuri normative necesare pentru aplicarea prevederilor proiectului de act normativ 

 

În urma aprobării prezentului proiect de Hotărâre a Guvernului, va fi elaborat un Ordin al 

ministrului educației pentru aprobarea listei beneficiarilor și a modalității de acordare a 

stimulentelor financiare. 

5.2 Impactul asupra legislației in domeniul achizițiilor publice 11. Compatibilitatea proiectului de 

act normativ cu legislația în domeniul achizițiilor publice 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

 

5.3  Conformitatea proiectului de act normativ cu legislația UE (în cazul proiectelor ce transpun 

sau asigură aplicarea unor prevederi de drept UE). 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

5.3.1 Măsuri normative necesare transpunerii directivelor UE 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

 

5.3.2 Măsuri normative necesare aplicării actelor legislative UE 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect Proiectul de act normativ nu se referă la acest 

subiect 

 

5.4 Hotărâri ale Curții de Justiție a Uniunii Europene 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

 

5.5 Alte acte normative şi/sau documente internaționale din care decurg angajamente asumate 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

 

5.6. Alte informații 

Nu este cazul 
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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 

 

6.2 Informații privind procesul de consultare cu organizații neguvernamentale, institute de 

cercetare și alte organisme implicate. 

Centrul Național de Politici și Evaluare în Educație a fost consultat informal cu privire la prezentul 

proiect de act normativ 

 

6.3 Informații despre consultările organizate cu autoritățile administrației publice locale 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003, privind transparenţa decizională în administraţia 

publică, republicată, proiectul de act normativ a fost afişat pe site-ul Ministerului Educației. 

 

 

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 și Social 

d)Consiliul Concurenței 

e)Curtea de Conturi 

Prezentul proiect de act normativ este supus avizării Consiliului Legislativ. 

 

6.6 Alte informaţii 

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 

Proiectul de act normativ a fost afişat pe site-ul Ministerului Educației 
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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 și securității 

cetățenilor sau diversității biologice. 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

7.3 Alte informații 

Nu este cazul 

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 

Elaborarea proiectului de Ordin al ministrului educației pentru aprobarea listei beneficiarilor și a 

modalității de acordare a stimulentelor financiare. 

8.2 Alte informații 

Nu este cazul 

 

Faţă de cele prezentate, a fost elaborat prezentul proiect de Hotărâre privind aprobarea acordării de 

stimulente financiare absolvenților care au obținut media 10 la evaluarea naţională pentru 

absolvenţii clasei a VIII-a, sesiunea 2022 și la examenul național de bacalaureat, sesiunea iunie-

iulie 2022, pe care îl supunem Guvernului spre aprobare. 

 

MINISTRUL EDUCAŢIEI, 

Ligia DECA 

 

 

 

AVIZĂM FAVORABIL: 

MINISTRUL FINANȚELOR,                                                      MINISTRUL JUSTIȚIEI, 
                              

 Adrian CÂCIU                                                                               Marian - Cătălin PREDOIU 
 

 

 

 

 


