
 

            Secţiunea 1 

          Titlul proiectului de act normativ 

                Hotărâre 

pentru modificarea Hotărârii Guvernului  

nr. 26/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale, 

cu modificările și completările ulterioare 

Secțiunea a 2-a 

Motivul emiterii actului normativ 

 

1. Descrierea situaţiei actuale 

 

Ministerul Educației Naționale (MEN) este organ de specialitate al administrației 

publice centrale, cu personalitate juridică, care se organizează şi funcționează în 

subordinea Guvernului,  în baza Hotărârii Guvernului nr. 26/2017 privind 

organizarea şi funcționarea Ministerului Educaţiei Naționale, cu modificările și 

completările ulterioare. 

Ministerul Educaţiei Naționale are rol de sinteză şi coordonare în aplicarea 

strategiilor sectoriale şi a Programului de guvernare pentru educaţie, formare 

profesională şi cercetare științifică universitară, exercitându-şi atribuțiile stabilite 

prin legi şi prin alte acte normative din sfera sa de activitate şi realizează, după caz, 

împreună cu ministerele de resort, politica guvernamentală în domeniile sale de 

activitate. 

Ministerul Educaţiei Naționale, ca organ de specialitate al administrației publice 

centrale, are drept de inițiativă şi de execuție în domeniul politicii financiare şi al 

resurselor umane din sfera educaţiei, formării profesionale și cercetării științifice 

universitare.  

Având în vedere autonomia universitară, Senatul Academiei de Muzică Gheorghe 

Dima din Cluj-Napoca a aprobat prin Hotărârea Senatului din 15 noiembrie 2018 

modificarea denumirii Academiei de Muzică Gheorghe Dima din Cluj-Napoca, în 

Având în vedere autonomia universitară, Senatul Universității de Medicină, 

Farmacie, Ştiinţe şi  Tehnologie din Târgu Mureş a asprobsat prin Hotărârea nr. 

31/15.01.2019 modificarea denumirii  ” Universității de Medicină, Farmacie, Ştiinţe 

şi  Tehnologie din Târgu Mureş , în „ Universitatea de Medicină, Farmacie, Ştiinţe 

şi  Tehnologie ”George Emil Palade” din Târgu Mureş” conform hotărârii 

universității și acordului familiei lui George Emil Palade; 

Prin Legea nr. 104/2019 pentru modificarea şi completarea art. 223 din Legea 

educaţiei naţionale nr. 1/2011 s-a dat posibilitatea universităților de a prelua 

Cluburile sportive universitare, aflate în prezent, în subordinea directă a Ministerului 

Educației Naționale. Urmare a acestei posibilități următoarele universități și-au 

exprimat acordul de a prelua Cluburi sportive universitare: Universitatea Politehnica 

din București, Universitatea de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din 

Bucureşti, Universitatea "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia, Universitatea "Ovidius" 

din Constanţa, Universitatea "Ştefan cel Mare" din Suceava, Universitatea "Valahia" 

din Târgovişte, Universitatea de Vest din Timişoara, Universitatea din Petroșani, 



Universitatea ”Aurel Vlaicu” din Arad,  Universitatea de Medicină, Farmacie, Ştiinţe 

şi   Tehnologie din Târgu Mureş,  Academia de Studii Economice din Bucureşti.  

În temeiul art. 123 alin. (2) din Legea Educației Naționale nr. 1/2011 cu modificările 

și completările ulterioare, autonomia universitară dă dreptul comunităţii universitare 

să îşi stabilească misiunea proprie, strategia instituţională, structura, activităţile, 

organizarea şi funcţionarea proprie, gestionarea resurselor materiale şi umane, cu 

respectarea strictă a legislaţiei în vigoare.  

Prin H.G. nr. 612/2018 privind înfiinţarea Societăţii Editura Didactică şi Pedagogică 

- S.A. ca urmare a reorganizării Regiei Autonome "Editura Didactică şi Pedagogică",  

prin transformare, s-a reorganizat  Regia Autonomă "Editura Didactică şi 

Pedagogică", în prezent fiind înființată ca Societatea Editura Didactică şi Pedagogică 

- S.A.   al cărei capital social este deţinut în întregime de statul român, reprezentat 

de Ministerul Educaţiei Naţionale, în calitate de acţionar unic. 

Institutul Limbii Române are „ca obiect de activitate promovarea cunoașterii limbii 

române, sprijinirea persoanelor care învață această limbă și atestarea cunoștințelor 

de limbă română”(art.2 din H.G. NR. 34/1999). 

Prin O.M.E.N. nr. 5315/2018 privind stabilirea gradelor pentru funcțiile de 

conducere din M.E.N., și unitățile/instituțiile aflate în subordinea acestuia, directorul 

general al I.L.R. este încadrat în Anexa nr. 1 – „Unități/instituții din subordinea 

M.E.N., în care personalul de conducere se încadrează la gradul II”. 

Cu toate acestea, în H.G. nr. 26/2017 privind organizarea și funcționarea  

Ministerului Educației Naționale cu modificările și completările ulterioare, Institutul 

Limbii Române figurează, în mod eronat, în Anexa nr.6 printre instituțiile și unitățile 

de cercetare științifică care funcționează în subordinea MEN și nu în Anexa nr.4a, 

cu instituțiile și unitățile care funcționează în subordinea MEN, unde considerăm că 

se încadrează în/de fapt.  

În aceste condiții, conform Notei Institutului Limbii Române nr. 83/25.01.2019, 

înregistrată la MEN cu nr. 8147/Cabinet Ministru/ 29.01.2019, considerăm că atât 

încadrarea cât și funcționarea Institutului Limbii Române ar trebui să se corecteze în 

raport cu legislația specifică și obiectul de activitate ale instituției, prin includerea 

acestuia în Anexa nr.4a. 

2. Schimbări preconizate 

Prezentul proiect de Hotărâre de Guvern are rolul de a modifica prevederile 

Hotărârii de Guvern nr. 26/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului 

Educației Naționale, cu modificările  și completările ulterioare. Astfel: 

La anexa nr. 3, la numerele curente 21 și 43, coloana „Denumirea instituției” se 

modifică și va avea următorul cuprins: 

- la poziția 21, din denumirea ”Academia de Muzică ”Gheorghe Dima” din Cluj-

Napoca”, în  ”Academia Națională de Muzică ”Gheorghe Dima” din Cluj-

Napoca” 

- la poziția 43, din denumirea” Universitatea de Medicină, Farmacie, Ştiinţe şi  

Tehnologie din Târgu Mureş , în „ Universitatea de Medicină, Farmacie, Ştiinţe 

şi  Tehnologie ”George Emil Palade” din Târgu Mureş” conform hotărârii 

universității și acordului familiei lui George Emil Palade; 



În temeiul prevederilor art. 123 alin (2) si al art. 223 din Legea Educației Naționale 

nr. 1/2011 cu modificările și completările ulterioare, luând în considerare adresele 

Universitățior: adresa nr. 9632/01.07.2019 a Universității Ovidius din Constanța, 

adresa nr. 6331.05.07.2019 a Academiei de Studii Economice din București, adresa 

nr. 5701/12.06.2019 a Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie 

din Târgu Mureș, adresa nr. 11651/12.06.2019 a Universității ”1 Decembrie 1918” 

din Alba Iulia, adresa nr. 344R/10.07.2019 a Universității Politehnice din București, 

adresa nr. 3321RR/28.06.2019 a Universității ”Aurel Vlaicu” din Arad, adresa nr. 

4611/01.07.2019 a Universității din Petroșani, adresa nr. 9345/06.06.2019 a 

Universității ”Ștefan cel Mare” din Suceava, adresa nr. 3161/13.06.2019 a 

Universității ”Valahia” din Târgoviște, adresa nr. 4312/10.06.2019 a Universității 

de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București și adresa nr. 

27314/01.07.2019 a Universității de Vest din Timișoara prin care se transmit 

Hotărârile de Senat: Hotărârea Senatului nr. 189/28.06.2019 a Universității Ovidius 

din Constanța, Hotărârea Senatului nr. 132/26.06.2019 a  Academiei de Studii 

Economice din București,  Hotărârea Senatului nr. 1/7127/12.06.2019 a  

Universității de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie din Târgu Mureș, 

Hotărârea Senatului nr.14/11189/06.06.2019 a  Universității ”1 Decembrie 1918” 

din Alba Iulia, Hotărârea Senatului nr. 457/05.07.2019 a Universității Politehnice 

din București, Hotărârea Senatului nr. 24/18.06.2019 a Universității ”Aurel Vlaicu” 

din Arad, Hotărârea Senatului nr. 79/27.06.2019 a  Universității din Petroșani,  

Hotărârea Senatului nr. 66/06.06.2019 a  Universității ”Ștefan cel Mare” din 

Suceava,  Hotărârea Senatului nr. 53/D/13.06.2019 a  Universității ”Valahia” din 

Târgoviște,  Hotărârea Senatului nr. 4310/10.06.2019 a  Universității de Științe 

Agronomice și Medicină Veterinară din București, Hotărârea Senatului nr. 

87/13.06.2019 a  Universității de Vest din Timișoara  s-au emis ordinele de minstru 

prin care se preiau Cluburile Sportive de către instituțiile de învățământ superior de 

stat cu numerele: OM nr. 4945/27.08.2019,  OM nr.4935/27.08.2019,  OM 

nr.4943/27.08.2019,  OM nr.4942/27.08.2019,  OM nr.4941/27.08.2019,  OM 

nr.4939/27.08.2019,  OM nr.4936/27.08.2019,  OM nr.4938/27.08.2019,  OM 

nr.4944/27.08.2019,  OM nr.4937/27.08.2019,  OM nr.4940/27.08.2019, OM nr. 

5094/02.09.2019 
Cluburile sportive universitare cu personalitate juridică, înfiinţate, potrivit legii, 

prin Ordin al ministrului Educaţiei Naţionale, care vor funcţiona în subordinea 

instituţiilor de învăţământ superior de stat sunt introduse în Anexa 51. 

Conducerea cluburilor, care fac parte din Anexa 51 va fi asigurată de către un 

director, având calitatea de ordonator terțiar de credite. 

 Directorul este numit de rector în urma promovării concursului organizat de 

instituţiile de învăţământ superior de stat, în maximum 3 luni de la data intrării în 

vigoare a prezentei Hotărâri de Guvern. Numirea şi eliberarea din funcţie a 

directorului se face prin decizie a rectorului instituţiei de învăţământ superior de 

stat, în condițiile legii. 

Directorul clubului încheie cu rectorul instituţiei de învăţământ superior de stat un 

contract de management pentru o perioadă de patru ani. Până la data organizării 



- în mii lei (RON) - 

Indicatori 

 

Anul 

curent 

Următorii 

patru ani 

Media pe 

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 

      

 

primului concurs public conducerea executivă a clubului sportiv universitar este 

asigurată de directorul în funcție la data preluării. 

 Bugetul anual al cluburilor sportive universitare din subordinea instituțiilor de 

învățământ superior de stat se aprobă de către rector. 

După Anexa 5 se introduce Anexa 51 care cuprinde cluburile sportive universitare 

aflate în subordinea instituțiilor de învățământ superior de stat. 

La anexa  nr. 6, se elimină poziția nr. 2 – Institutul Limbii Române 

La anexa  anexa nr. 4a, se adaugă o nouă poziție cu nr. 20  - Institutul Limbii 

Române 
3. Alte informații –  Nu este cazul. 

Secțiunea a 3-a 

Impactul socio-economic al proiectului de act normativ 
1. Impactul macroeconomic 

 Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

 

      11. Impactul asupra mediului concurențial și domeniului ajutoarelor de stat  

 Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

2. Impactul asupra mediului de afaceri 

 Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

21.  Impactul asupra sarcinilor administrative     
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

22.  Impactul asupra întreprinderilor mici şi mijlocii 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

3. Impactul social  

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

4. Impactul asupra mediului –   
Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.  

5. Alte informații – Nu este cazul. 

Secțiunea a 4-a 

Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, pe termen scurt, 

pentru anul curent cât şi pe termen lung (pe 5 ani) 



2. Modificări ale cheltuielilor bugetare, plus/minus, 

din care: 

a) buget de stat, din acesta: 

i. cheltuieli de personal 

ii. bunuri şi servicii 

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  

      

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  -  Cu încadrare în cheltuielile de personal 

stabilite în bugetul de stat pentru 

învățământ. 

Secțiunea a 5-a 

Efectele proiectului de act normativ asupra legislaţiei în vigoare 

1. Măsuri normative necesare pentru aplicarea prevederilor proiectului de act 

normativ 

a) Acte normative în vigoare ce vor fi modificate sau abrogate, ca urmare a intrării în 

vigoare a proiectului de act normativ; 

b) Acte normative ce urmează a fi elaborate în vederea implementării noilor dispoziții. 

11. Compatibilitatea proiectului de act normativ cu legislația în domeniul 

achizițiilor publice  

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

2. Conformitatea proiectului de act normativ cu legislaţia comunitară în cazul 

proiectelor ce transpun prevederi comunitare  

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

3. Măsuri normative necesare aplicării directe a actelor normative comunitare  

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

4. Hotărâri ale Curţii de Justiţie a Uniunii Europene  

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

5. Alte acte normative și/sau documente internaţionale din care decurg 

angajamente. 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 



6. Alte informaţii - Nu este cazul. 

Secțiunea a 6-a 

Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ 

1. Informaţii privind procesul de consultare cu organizaţii neguvernamentale, 

institute de cercetare şi alte organisme implicate  

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

2. Fundamentarea alegerii organizațiilor cu care a avut loc consultarea precum şi 

a modului în care activitatea acestor organizaţii este legată de obiectul proiectului 

de act normativ.  

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

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.  

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

4. Consultările desfăşurate în cadrul consiliilor interministeriale în conformitate cu 

prevederile Hotărârii Guvernului nr. 750/2005 privind consultarea comisiilor interministeriale 

permanente  

Proiectul de 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. 

Prezentul proiect de act normativ va fi supus avizării Consiliului Legislativ. 

Proiectul prezentului act normativ a fost avizat favorabil de Consiliul Legislativ prin avizul nr… 

6. Alte informații - Nu este cazul. 

Secțiunea 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   

Proiectul de act normativ a îndeplinit procedura privind transparența decizională în administrația 

publică prevăzută de Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, 

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. 

Secțiunea 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 extinderea 

competenţelor instituţiilor existente  

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

2. Alte informații  - Nu este cazul. 

 

Față de cele prezentate, a fost elaborat proiectul de Hotărâre pentru modificarea Hotărârii 

Guvernului nr. 26/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale, pe care îl 

supunem Guvernului spre adoptare. 
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