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ÎNTREBARE 

Adresată: Florin CÎȚU, Ministrul Finanțelor Publice  

De către doamna deputat: Cristina IURIŞNIŢI 

Grupul parlamentar: Uniunea Salvaţi România  

Obiectul întrebării: Răspuns cu privire la punctul de vedere al Ministerului Finanțelor Publice 

privind inițiativa legislativă înregistrată la Senat cu numărul B581/20191 (susținerea investiției 

în învățământul profesional-dual) 

Stimate domnule Ministru,  

Vă mulțumesc pentru răspunsul transmis în data de 12.03.2020, înregistrat cu numărul 60213. 

Consider că doar printr-un dialog constant putem identifica cele mai bune soluții legislative. 

Acestea fiind spuse, se impun câteva precizări cu privire la argumentele invocate de 

dumneavoastră: 

1. Art. 22 din Codul Fiscal se referă la scutirea operatorilor economici de la plata impozitului a 

profitului reinvestit. Cu alte cuvinte, aceasta este o scutire de impozit care intervine atunci doar 

atunci când exista profit. Astfel, impactul bugetar ar trebui sa țină cont de (i) profitul realizat de 

operatorii economici și (ii) dacă într-adevăr acest profit este efectiv reinvestit integral în susținerea 

învățământului profesional-dual. Totodată, trebuie ținut cont că o astfel de măsură, pe termen 

mediu și lung, va stimula investiția operatorilor economici în învățământul profesional-dual, deci, 

automat va exista o creștere a numărului de lucrători specializați fapt care va genera implicit 

creșterea profitului.  

2. Art. 25 alin. (4) lit. i) din Codul Fiscal se referă la cheltuieli deductibile limitat. Cheltuielile cu 

sponsorizări, burse, etc sunt cheltuieli deductibile limitat, deci nu există o deductibilitate integrala 

a acestor cheltuieli. Cu alte cuvinte, impactul bugetar nu a fost calculat corect. 

 

3. În cazul microîntreprinderilor situația este și mai gravă intrucât forma actuală a art. 56 nu 

prevede ipoteza acestor tipuri de burse, ci doar situația sponsorizărilor, potrivit prevederilor Legii 

nr. 32/1994, cu modificările și completările ulterioare, pentru susținerea entităților nonprofit și a 

unităților de cult. Din acest considerent, credem că se impune modificarea art. 56 întocmai cum 

am propus, ținând cont mai ales de oportunitatea pe care o reprezintă implicarea 

microîntreprinderilor în susținerea și extinderea învățământului profesional-dual în cât mai multe 

localități. Nu considerăm că este vorba de un impact semnificativ dacă luăm în calcul faptul 

că acești operatori economici au angajați, deci plătesc 1% impozit, și utilizăm 

următoarea formulă (plecând de la ipoteza în care toți operatorii ar achita valoarea maximă a 

impozitului): 20% x [384 operatori x (1% x 1.000.000 Euro)] = 768.000 Euro = 3,6 milioane lei. 

 
1 https://www.senat.ro/FisaSenator.aspx?ParlamentarID=894439eb-f6f6-4fe3-85d5-342a28c3dbd0 

https://www.senat.ro/FisaSenator.aspx?ParlamentarID=894439eb-f6f6-4fe3-85d5-342a28c3dbd0
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Așadar, impactul bugetar pe care l-ar putea genera modificarea art. 56 din Codul Fiscal este 

nesemnificativ comparativ cu investiția profitabilă pe care statul român ar realiza-o prin sprijinirea 

microîntreprinderilor în învățământul profesional-dual. Să nu uităm că nu toate unitățile școlare se 

află în zone puternic dezvoltate din punct de vedere economic care să le permită parteneriate cu 

operatori economici mari, iar, în aceste condiții, implicarea microîntreprinderilor și creșterea 

rolului acestora în sprijinirea învățământului poate fi o măsură care să capaciteze dezvoltarea 

locală. 

 

Așadar, stimate Domnule Ministru, în speranța că veți sprijini această modificare legislativă: 

1. În ipoteza modificării art. 56 (ținând cont de interpretarea dumneavoastră cu privire la 

asimiliarea învățământului profesional-dual în cel profesional și tehnic, deci extinderea 

prevederilor cu privire la deductibilitatea cheltuielilor și la operatorii economici care investesc în 

învățământul profesional-dual) și ținând cont de contextul în care ne aflăm, care ar putea fi sursa 

de finanțare a acestor cheltuieli (estimate la 3,6 milioane) prin raportare la alocarea sumelor 

în actuala clasificație bugetară? 

 

2.  Totodată, ținând cont de precizările făcute, dar și de restul modificărilor legislative prezentate, 

care ar fi impactul bugetar real? 

 

Salut inițiativa Ministerului Finanțelor Publice de a extinde sfera beneficiarilor măsurile fiscale și 

către potențialii operatori economici care susțin învățământul dual din sistemul universitar, însă, 

la momentul de față, prioritatea trebuie să fie reprezentată de susținerea învățământului 

profesional-dual din sistemul preuniversitar pentru a genera (i) rute alternative de formare pentru 

elevi, (ii) formarea de calitate a viitoarei forțe de muncă, (iii) combaterea abandonului școlar, (iv) 

combaterea discriminării și a discrepanțelor dintre elevii școlarizați în zone dezvoltate din punct 

de vedere economic și cei aflați în zone vulnerabile, (v) încurajarea mediului de afaceri să 

investească în viitoarea resursă umană. În acest sens, menționăm că Ministerul Educației a transmis 

un punct de vedere favorabil, susținând prezenta inițiativă legislativă.  

 

Vă solicit răspuns scris. Cu considerație,  

Deputat, 

Cristina IURIŞNIŢI 




