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NOTĂ DE FUNDAMENTARE 

la Hotărârea Guvernului nr. 1062/2012 
pentru modificarea art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 
1062/2012 privind modalitatea de subvenţionare de către stat a 

costurilor pentru elevii care frecventează învăţământul profesional 
 

Secţiunea 1 
Titlul prezentului act normativ 

 
 

HOTĂRÂRE 
privind modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1062/2012 privind 

modalitatea de subvenţionare de către stat a costurilor pentru elevii 
care frecventează învăţământul profesional 

 
 

Secţiunea a 2-a 
Motivul emiterii prezentului act normativ  

 
1. Descrierea situaţiei actuale   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prin Hotărârea Guvernului nr. 1062/2012 publicată în Monitorul 
Oficial al României, Partea I, nr. 750 din 9 noiembrie 2012 se 
acordă, tuturor elevilor care frecventează învăţământul 
profesional, prin Programul naţional de protecţie socială, o 
bursă profesională de 200 lei lunar. 
 
Prin această măsură Ministerul Educaţiei, Naţionale şi 
Cercetării Ştiinţifice urmăreşte creşterea atractivităţii 
învăţământului profesional, sporirea interesului elevilor şi al 
familiilor acestora faţă de educaţia şi formarea prin învăţământ 
profesional.  
 
Acordarea „Bursei profesionale” constituie o măsură prin care 
se urmăreşte asigurarea accesului egal la educaţie şi formare 
profesională a elevilor, sporind şansele pentru integrarea 
socială. 
 
Având în vedere aspectele prezentate, este necesară 
modificarea art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 
1062/2012 în scopul majorării cuantumului sprijinului financiar 
lunar acordat elevilor din învăţământul profesional, sub formă 
de ”bursă profesională” de la 200 lei la 250 lei lunar. 
 
Prezentul act normativ nu transpune legislaţie comunitară şi nu 
creează cadrul pentru aplicarea directă a acesteia.         

 
2. Schimbări preconizate               Prin prezentul act normativ se modifică art. 2 alineatul (1) din 

HG nr. 1062/2012 în sensul modificării cuantumului sprijinului 
financiar lunar acordat elevilor din învăţământul profesional, 
sub formă de ”bursă profesională”, de la 200 lei la 250 lei. 
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3. Alte informaţii Nu au fost identificate. 
 

Secţiunea a 3-a 
Impactul socio-economic al prezentului act normativ  

 
1. Impactul macro-economic              Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect.  

 
11. Impactul asupra mediului 
concurenţial şi domeniului 
ajutoarelor de stat 

Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect.  
 

2. Impactul asupra mediului de 
afaceri 

Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect. 

21. Impactul asupra sarcinilor 
administrative 

Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect. 

22. Impactul asupra 
întreprinderilor mici şi mijlocii 

Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect. 

3. Impactul social                      Programul are un impact direct asupra comunităţii şcolare în 
ceea ce priveşte garantarea accesului egal la o educaţie de 
calitate, optimizarea potenţialului beneficiarilor în raport cu 
ofertele educaţionale ale diferitelor instituţii de învăţământ 
profesional. 
Prin acordarea subvenţiei pentru toţi elevii care frecventează 
învăţământul profesional se urmăreşte sporirea interesului 
elevilor şi al familiilor acestora pentru acest parcurs 
educaţional, în contextul în care piaţa muncii solicită forţă de 
muncă bine pregătite în domeniul profesional.  
 
În ceea ce priveşte efectele indirecte, se va avea în vedere 
atât ridicarea nivelului de încredere a populaţiei în 
posibilitatea accesului la o formare profesională de calitate, 
pe baza obţinerii sprijinului financiar necesar,  creşterea 
atractivităţii educaţiei şi formării prin învăţământul profesional, 
cât şi micşorare a abandonului şcolar al elevilor din medii 
defavorizate. 

4. Impactul asupra mediului Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect. 
 

5. Alte informaţii                      Nu este cazul. 
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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) 
                        

- mii lei - 
               Indicatori Anul 

Curent 
Următorii 

4 ani 
Media 

 pe 5 ani 
1 2 

2016 
3        
2017      

4 
2018 

5 
2019 

6 
2020 

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) bugetele locale: 
    i) impozit pe profit 
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) alte cheltuieli                                              
 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                                                                               

 
+17563 
 
+17563 
- 
+17563 
 

 
+52237 
 
+52237 
- 
+52237 

 
+58767 
 
+58767 
- 
+58767 

 
+67145 
 
+67145 
- 
+67145 

 
+77217 
 
+77217 
- 
+77217 

 
+54586 
 
+54586 
- 
+54586 

3. Impact financiar, plus/minus, din 
care:                                  
 a) buget de stat                         
 b) bugete locale                          

+17563 
 
+17563 

- 

+52237 
 
+52237 

- 

+58767 
 
+58767 

- 

+67145 
 
+67145 

- 

+77217 
 
+77217 

- 

+54586 
 
+54586 

- 
4. Propuneri pentru acoperirea 
creşterii      cheltuielilor bugetare                                  

Acoperirea creşterii cheltuielilor se va realiza de la 
bugetul de stat prin alocare în bugetul MENCŞ a sumelor 
aprobate cu această destinaţie. 

5. Propuneri pentru a compensa 
reducerea  veniturilor bugetare                                      

 

6. Calcule detaliate privind 
fundamentarea modificărilor 
veniturilor şi/sau cheltuielilor 
bugetare 

Influenţele financiare pentru anul 2016 au fost calculate 
pentru 100.357 elevi care se află în anul I, II şi III din 
învăţământul profesional, pentru lunile septembrie – 
decembrie. 
 
Influenţele financiare pentru anii 2017-2020 au fost 
calculate pentru 3 ani de studii, începând cu anul şcolar 
2017-2018. In stabilirea influenţei financiare a majorării 
cuantumului bursei profesionale de la 200 lei la 250 lei, s-
a estimat că la nivelul fiecărui an şcolar numărul de elevi 
înscrişi în clasa a IX-a va creşte cu 15%, astfel: 

- în anul şcolar 2017-2018 se estimează că vor fi 
inscrişi 112.118 elevi 

- în anul şcolar 2018-2019 se estimează că vor fi 
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inscrişi 127.592 elevi 
- în anul şcolar 2019-2020 se estimează că vor fi 

inscrişi 146.729 elevi 
- în anul şcolar 2020-2021 se estimează că vor fi 

inscrişi 168.739 elevi 
7. Alte informaţii                        Adoptarea prezentei hotărâri are un impact financiar 

asupra bugetului MENCŞ în anul 2016 prin alocare de 
resurse financiare suplimentare. 
 
În prezent, MENCŞ asigură elevilor înscrişi în 
învăţământul profesional, care îndeplinesc condiţiile 
legale, ”Bursa profesională” conform prevederilor HG nr. 
1062/2012 privind modalitatea de subvenţionare de către 
stat a costurilor pentru elevii care frecventează 
învăţământul profesional.  
 
Prin prezenta hotărâre se propune ca unui elev din 
învăţământul profesional să i se majoreze cuantumul 
bursei profesionale de la 200 lei la 250 lei. Diferenţa de 
50 lei se justifică datorită costurilor suplimentare 
necesare pentru frecventarea şcolii profesionale, pentru 
procurarea de echipamente şi materiale specifice instruirii 
practice, precum, ca măsură de creştere a atractivităţii 
acestei rute de educaţie şi formare profesională şi ca 
măsură de reducere a părăsirii timpurii a şcolii. 

 

Secţiunea a 5-a 

Efectele prezentului act normativ asupra legislaţiei în vigoare 
 

1. Măsuri normative necesare pentru 
aplicarea prevederilor prezentului act 
normativ (acte normative în vigoare ce vor 
fi modificate sau abrogate, ca urmare a 
intrării în vigoare a prezentului act 
normativ): 
a) acte normative care se modifică sau se 
abrogă ca urmare a intrării în vigoare a 
prezentului act normativ; 
b) acte normative ce urmează a fi 
elaborate în vederea implementării noilor 
dispoziţii 

 
 
 
 
 
 
a) Prezentul act normativ modifică art.2 alin. (1) 
din HG nr. 1062/2012  
b) Pentru implementarea dispoziţiilor prezentului act 
normativ nu este necesară elaborarea altor acte 
normative. 
 

11. Compatibilitatea prezentului act 
normativ cu legislaţia în domeniul 
achiziţiilor publice 

Prezentul act normativ nu se referă la acest 
subiect. 

2. Conformitatea prezentului act normativ 
cu legislaţia comunitară în cazul proiectelor 
ce transpun prevederi comunitare                                             

Prezentul act normativ nu se referă la acest 
subiect.  
 
 

3. Măsuri normative necesare aplicării 
directe a actelor normative comunitare 

Prezentul act normativ nu se referă la acest 
subiect. 

4. Hotărâri ale Curţii de Justiţie a Uniunii 
Europene              

Prezentul act normativ nu se referă la acest 
subiect.  
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5. Alte acte normative şi/sau        
documente internaţionale din care decurg 
angajamente, făcându-se referire la un 
anume acord, o anume rezoluţie sau 
recomandare internaţională ori la alt 
document al unei organizaţii internaţionale:         

Prezentul act normativ nu se referă la acest 
subiect. 

7. 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                         

În cadrul amplelor consultări, derulate la nivel 
naţional în perioada 19 mai - 16 iunie, pentru 
dezbaterea documentului concept ”Opţiunile de 
educaţie şi formare profesională ale absolvenţilor 
de clasa a VIII-a” reprezentanţii federaţiilor 
sindicale reprezentative, ai asociaţiilor de părinţi 
şi ai ONG-urilor, reprezentanţi ai operatorilor 
economici împreună cu alţi factori interesaţi în 
domeniul învăţământului profesional, au susţinut 
necesitatea majorării cuantumului bursei 
profesionale. 

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                          

Organizaţiile participante la consultări au fost 
relevante pentru obiectul acestui act normativ. 

3. Consultările organizate cu autorităţile 
administraţiei publice locale, în situaţia în 
care prezentul 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     

Au fost derulate întâlniri faţă în faţă la nivel 
regional la care au participat reprezentanţii 
autorităţilor locale care au considerat oportună 
majorarea bursei profesionale, măsură menită să 
faciliteze frecventarea învăţământului profesional. 
 

4. Consultările desfăşurate în cadrul 
consiliilor interministeriale, în conformitate 
cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 
750/2005 privind constituirea consiliilor 
interministeriale permanente      

Prezentul 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              

 
Proiectul prezentului act normativ a fost avizat 
favorabil de  Consiliul Legislativ prin avizul nr. 
...../2016. 

6. Alte informaţii                   Nu sunt. 
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Secţiunea a 7-a 
Activităţi de informare publică privind elaborarea 

şi implementarea prezentului act normativ 

1. Informarea societăţii civile cu  privire la 
necesitatea elaborării  prezentului act 
normativ                
                               

Prezentul act normativ a fost supus consultării 
publice şi prin postare pe site-ul MECTS 
(www.edu.ro), fiind luate în consideraţie 
propunerile primite. 

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                         

Prezentul act normativ nu se referă la acest 
subiect. 

3. Alte informaţii                   Nu sunt. 
                                                                

Secţiunea a 8-a 
Măsuri de implementare 

 1. Măsurile de punere în aplicare a 
prezentului act normativ de către 
autorităţile administraţiei publice centrale 
şi/sau locale - înfiinţarea unor noi 
organisme  sau extinderea competenţelor 
instituţiilor existente                                              

Prezentul act normativ nu se referă la acest 
subiect. 

 2. Alte informaţii                   Nu este cazul. 
 

Faţă de cele precizate, a fost promovată prezenta Hotărâre a Guvernului pentru modificarea art. 
2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1062/2012 privind modalitatea de subvenţionare de 
către stat a costurilor pentru elevii care frecventează învăţământul profesional 

 
 

Ministrul educaţiei naţionale şi cercetării ştiinţifice 
 
 

Mircea Dumitru 
 
 
Aviz favorabil 
 

Viceprim-ministru, 
Ministrul dezvoltării regionale şi administraţiei publice, 

 
Vasile DÂNCU 

 
 
 

Ministrul justiţiei, 
 

Raluca PRUNĂ 
 

 
Ministrul finanţelor publice, 

 
Anca Dana DRAGU 


