
NOTĂ DE FUNDAMENTARE

La data de 17 aprilie 2015 a fost semnat la Washington, acordul de
împrumut   între România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi
Dezvoltare,  în  valoare  de  200  mil.  euro  destinat  proiectului  privind
învățământul secundar, ratificat prin Legea nr. 234/2015.

Scopul  proiectului  îl  reprezintă creșterea  ratei  de  promovare  a
examenului  de  bacalaureat,  precum și  reducerea abandonului  școlar  în
învățământul secundar și terțiar. 

Conform prevederilor art.6  din Legea de ratificare a Acordului  de
împrumut, Guvernul României este autorizat ca, prin Ministerul  Finanţelor
Publice  (MFP),  de  comun  acord  cu  Banca   Internaţională  pentru
Reconstrucţie şi Dezvoltare (BIRD), să introducă amendamente la acordul
de împrumut, în funcţie de condiţiile de derulare ale acestuia.

Având în vedere criza declanșată în învățământ de pandemia COVID-
19, la cererea Ministerului Educației și Cercetării (MEC) la data de 11 iunie
2020 s-a solicitat BIRD, care a acceptat conform scrisorii din 28 iulie 2020
amendarea acordului de împrumut astfel:

� introducerea unor noi activități în cadrul Subcomponentei 1.2 – Inter-
venții  sistemice  prin  care  se  asigură  furnizarea  de  bunuri  pentru
unitățile de învățământ liceal, eligibile pentru a primi granturi finanțate
din  proiectul  ROSE.  Bunurile  constau  în  echipamente  informatice
(laptopuri, licențe educaționale, table interactive) și echipamente san-
itare (purificatoare/filtre de aer, camere termice) etc,

� creșterea capacității  MEC de a sprijini  comunicațiile  informaționale
ale școlilor, liceelor și universităților pentru învățarea on-line și de a
utiliza informațiile educaționale pentru a monitoriza învățământul se-
cundar superior și tranziția elevilor către învățământul terțiar.

Aceste amendamente au condus la modificarea Anexei  1  Descrierea
proiectului,  precum  și  a  altor  prevederi  relevante  ale  Acordului  de
împrumut.  Modificările în cauză nu conduc la majorarea costului  total  al
proiectului și nici nu determină noi condiţionalităţi economice faţă de cele
convenite iniţial între părţi.



Menționăm că data-limită de tragere a sumelor din cadrul împrumutului
este 31 decembrie 2022.

Pentru  aprobarea  Amendamentului  la  acordul  de  împrumut  a  fost
inițiat prezentul proiect de hotărâre a Guvernului, care nu prezintã impact în
ceea ce privește aspectele avute în vedere de Hotărârea Guvernului  nr.
1361/2006  privind  conținutul  instrumentului  de  prezentare  și  motivare  a
proiectelor de acte normative supuse aprobării Guvernului, cu modificările
ulterioare.

Având  în  vedere  cele  de  mai  sus,  supunem aprobării  Guvernului
proiectul  Hotărârii  de  Guvern  pentru  aprobarea  celui  de  al  doilea
amendament   convenit  prin  scrisoarea  semnată  la  București  la  28  iulie
2020 între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie
şi  Dezvoltare,  la  Acordul  de  împrumut  (Proiectul  privind  învățământul
secundar) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi
Dezvoltare, semnat la Washington la 17 aprilie 2015.
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