NOTĂ DE FUNDAMENTARE
Secţiunea 1
Titlul prezentului proiect de act normativ
Hotărâre pentru aprobarea Acordului între Ministerul Educației și Cercetării din România
și Ministerul Educației din Republica Populară Chineză privind recunoașterea reciprocă a
diplomelor și certificatelor din învățământul superior, semnat la Beijing la 30 decembrie
2020
Secţiunea a 2 – a
Motivul emiterii actului normativ
1. Descrierea situaţiei actuale
Cooperarea cu Republica Populară Chineză în domeniul educației, culturii și cultelor se
realizează în baza Acordului între Guvernul României și Guvernul Republicii Populare Chineze
privind colaborarea în domeniul culturii, învățământului, științei și sportului, semnat la
București, la 12 iulie 1994.
În ceea ce privește recunoașterea diplomelor, Înțelegerea între Ministerul Învățământului din
România și Comitetul de Stat pentru Învățământ al Republicii Populare Chineze cu privire la
recunoașterea reciprocă a studiilor, diplomelor și titlurilor academice acordate de instituțiile
de învățământ superior și de alte instituții de cercetare științifică, abilitate în acest sens, din
România și din Republica Populară Chineză, semnată de cele două Părți la data de 4 iulie
1995, nu mai poate produce efecte având în vedere modificările sistemelor de educație prin
introducerea procesului Bologna.
Astfel, recunoașterea studiilor între cele două state se realizează, în prezent, conform propriei
legislații naționale care trebuie să respecte practicile internaționale în materie.
Inițiativa negocierii unui acord bilateral în domeniul recunoașterii studiilor a aparținut Părții
chineze care, prin intermediul Ambasadei Republicii Populare Chineze la București, a
transmis, în 2019, Părții române o primă propunere de text. Aceasta a fost analizată de
Partea română prin raportare la sistemul românesc de învățământ și a fost inițiat
Memorandumul cu tema ”Aprobarea negocierii și semnării Acordului între Ministerul
Educației și Cercetării din România și Ministerul Educației din Republica Populară Chineză
privind recunoașterea reciprocă a diplomelor și certificatelor din învățământul superior”,
aprobat de Guvernul României în ședința din 21 mai 2020. Negocierile între cele două Părți sau derulat prin intermediul canalelor diplomatice.
Conform Memorandumului, la solicitarea expresă a partenerului chinez, Ministerul Afacerilor
Externe a eliberat depline puteri pentru ambasadorul României la Beijing, în baza Legii
tratatelor nr. 590/2003, art. 17 (2), în vederea semnării Acordului; aceasta s-a realizat la
data de 21 decembrie 2020. Partea chineză a semnat Acordul la data de 30 decembrie 2020
care se consideră data semnării Acordului, locul fiind Beijing.
2. Schimbări preconizate
Domeniul de aplicare al Acordului semnat la nivel departamental care va fi aprobat prin
prezentul act normativ vizează facilitarea recunoașterii (academice) reciproce a diplomelor,
certificatelor și perioadelor de studii din învățământul superior, în vederea continuării studiilor
în instituțiile de învățământ superior de pe teritoriul celor două Părți.
Acordul conține prevederi prin care:
• sunt definite instituțiile de învățământ superior vizate de prevederile Acordului;
• este stabilit tipul de diplome care dau acces la toate ciclurile de studii universitare pe
teritoriul statelor Părți;
• este prevăzută constituirea unui comitet de experți pentru implementarea acestui Acord;
• sunt precizate autoritățile competente pentru recunoaștere.
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Ca urmare a intrării în vigoare a acestui Acord, recunoașterea studiilor între cele două state
se va realiza conform prevederilor acestuia și nu în baza altor reglementări naționale.
3. Alte informaţii
Aprobarea de urgență a acestui Acord se impune pentru ca acesta să-și atingă scopul pentru
care a fost încheiat – facilitarea mobilității academice, ceea ce ar presupune, pentru România,
aplicarea sa începând cu admiterea la studii universitare pentru anul academic 2021/2022,
admitere care are loc în perioada iunie-iulie 2021 (unele universități demarând procedura de
pre-admitere în luna aprilie).
Secţiunea a 3-a
Impactul socio-economic al proiectului de act normativ
1. Impact macro-economic
Prezentul act normativ nu are impact macro-economic.
11. Impactul asupra mediului concurenţial şi domeniului ajutoarelor de stat:
Prezentul act normativ nu are impact asupra mediului concurențial și domeniului ajutoarelor de
stat.
2. Impact asupra mediului de afaceri
Prezentul act normativ nu are impact asupra mediului de afaceri.
21.Impactul asupra sarcinilor administrative
Proiectul de act normativ nu are impact asupra sarcinilor administrative.
22.Impactul asupra întreprinderilor mici și mijlocii
Proiectul de act normativ nu are impact asupra întreprinderilor mici și mijlocii.
3. Impact social
Proiectul de act normativ nu are impact asupra mediului social.
4. Impact asupra mediului
Proiectul de act normativ nu are impact asupra mediului înconjurător.
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
Următorii patru
Media pe
curent
ani
cinci ani
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
c) bugetul asigurărilor sociale de stat:
i.
contribuţii de asigurări
2Modificări ale cheltuielilor bugetare, plus/minus, din care:
a) buget de stat, din acesta:
i.
cheltuieli de personal
ii.
bunuri şi servicii
b) bugete locale:
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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
Nu este cazul.
Secţiunea a 5-a
Efectele proiectului de act normativ asupra legislaţiei în vigoare
1. Măsuri normative necesare pentru aplicarea prevederilor proiectului de act normativ
(acte normative în vigoare ce vor fi modificate sau abrogate, ca urmare a intrării în
vigoare a proiectului de act normativ):
a) acte normative care se modifică sau se abrogă ca urmare a intrării în vigoare a
proiectului de act normativ;
Nu este cazul.
b) acte normative ce urmează a fi elaborate în vederea implementării noilor dispoziţii.
Nu este cazul.
11. Compatibilitatea proiectului de act normativ cu legislația în domeniul achizițiilor
publice
Nu este cazul.
2. Conformitatea proiectului de act normativ cu legislaţia comunitară în cazul proiectelor
ce transpun prevederi comunitare:
Nu este cazul.
3. Măsuri normative necesare aplicării directe a actelor normative comunitare
Nu este cazul.
4. Hotărâri ale Curţii de Justiţie a Uniunii Europene
Nu este cazul.
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:
România și Republica Populară Chineză sunt membre ASEM – Asia-Europe Meeting care
cuprinde statele membre ale Uniunii Europene, Norvegia și Confederația Elvețiană și state din
zona asiatică, reprezentând ”o platformă unică, informală, de dialog și cooperare dintre Asia și
Europa privind provocările globale precum conectivitatea, comerțul și investițiile, schimbările
climatice, combaterea terorismului, migrația, securitatea maritimă și securitatea cibernetică”
(mae.ro). ” Formatul ASEM cuprinde: Summit-ul șefilor de stat și guvern – cu frecvență bienală;
reuniuni ale miniștrilor de externe în anul succesiv Summit-ului; reuniuni ministeriale cu
frecvență anuală (economie, finanțe, mediu, cultură, transporturi, muncă, educație, știință și
tehnologie, tehnologia informației și a comunicațiilor, IMM-uri); dialoguri la nivel de directori
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generali (domeniul vamal, drepturile omului, autorități locale), diverse activități și inițiative
organizate de partenerii ASEM” (mae.ro).
6. Alte informaţii
Nu este cazul.
Secţiunea a 6-a
Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ
1. Informaţii privind procesul de consultare cu organizaţiile 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 proiectului de act
normativ
Nu este cazul.
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
Nu este cazul.
4. Consultările desfăşurate în cadrul consiliilor interministeriale în conformitate cu
prevederile Hotărârii Guvernului nr.750/2005 privind constituirea consiliilor
interministeriale permanente
Nu este cazul.
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
În elaborarea proiectului de act normativ a fost respectată procedura transparenței
decizionale prevăzute de Legea nr. 52/2003, republicată.
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
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extinderea competenţelor instituţiilor existente
Direcțiile de specialitate din cadrul Ministerului Educației și instituțiile de învățământ
superior din România asigură punerea în aplicare a prevederilor Acordului.
2. Alte informaţii
Nu este cazul.
Având în vedere cele de mai sus, supunem avizării prezentul proiect de Hotărâre pentru
aprobarea Acordului între Ministerul Educației și Cercetării din România și Ministerul
Educației din Republica Populară Chineză privind recunoașterea reciprocă a diplomelor și
certificatelor din învățământul superior, semnat la Beijing la 30 decembrie 2020.

MINISTRUL EDUCAŢIEI
Sorin-Mihai CÎMPEANU
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AVIZĂM FAVORABIL

MINISTRUL AFACERILOR EXTERNE
Bogdan Lucian AURESCU

MINISTRUL JUSTIȚIEI
Stelian-Cristian ION
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