
 

Secțiunea 1 

Titlul proiectului de act normativ 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea Normelor metodologice de elaborare a statutului şi rutei de profesionalizare a 

personalului care lucrează în domeniul educaţiei permanente 

 

Secțiunea a 2-a 

Motivul emiterii actului normativ 

              Prezentul act normativ este elaborat  în temeiul art. 357 alin. (2) din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011, 

cu modificările și completările ulterioare și are ca scop reglementarea modului de elaborare a statutului şi a rutei 

de profesionalizare a personalului care lucrează în domeniul educaţiei permanente. 

În conformitate cu prevederile art. 328, alin. (2) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și 

completările ulterioare, prin educație permanentă sau educație/învățare pe tot parcursul vieții se înțelege 

totalitatea activităților de învățare realizate de fiecare persoană de-a lungul vieții, în contexte formale, nonformale 

și informale, în scopul formării sau dezvoltării competențelor dintr-o multiplă perspectivă: personală, civică, 

socială ori ocupațională.  

            Din personalul care lucrează în domeniul educației permanente face parte orice persoană care 

coordonează, facilitează, monitorizează, planifică, derulează sau evaluează programe şi activităţi din domeniul 

educaţiei permanente, atât în context formal, cât şi în contexte nonformale sau informale.  

           Având în vedere diversitatea largă de activități pe care o persoană le poate desfășura în cadrul educației 

permanente, precum și contextele în care beneficiarii serviciilor de educație permanentă pot învăța, personalul 

care lucrează în domeniul educaţiei permanente poate ocupa următoarele funcţii: cadru didactic, cadru didactic 

auxiliar, formator, instructor de practică, evaluator de competenţe, mediator, facilitator al învăţării permanente, 

consilier, mentor, facilitator/tutore on-line, profesor de sprijin şi alte funcţii asociate activităţilor desfăşurate în 

scopul educaţiei permanente. 

          Pentru funcțiile menționate mai sus, altele decât cele pentru care se aplică Statutul personalului didactic 

prevăzut de Titlul IV al Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, nu au fost 

elaborate statul și ruta de profesionalizare ale personalului care poate să ocupe aceste funcții în domeniul 

educaţiei permanente.  

          Din acest motiv, dar și luând în considerare faptul că există diferențe semnificative între diversele funcții 

menționate, nu poate exista un statut unic al personalului care lucrează în educația permanentă.  

          Astfel, prin prezentul act normativ se stabilesc normele metodologice care reglementează modul de 

elaborare a statutului şi rutei de profesionalizare a personalului care lucrează în domeniul educaţiei permanente 

pentru personalul care își desfășoara activitatea în diferitele sectoare ale educației permanente.  

          În vederea elaborării statutului şi rutei de profesionalizare a personalului care lucrează în domeniul 

educaţiei permanente se vor constitui grupuri de lucru alcătuite din experţi în domeniu și reprezentanţi ai unor 

organisme specifice precum: asociaţii profesionale, ministere şi agenţii guvernamentale, instituţii de cercetare, 

organizaţii nonguvernamentale, centre departamentale de formare, furnizori de formare, centre de evaluare de 

competenţe, comitete sectoriale, sindicate, patronate sau orice alte persoane fizice sau juridice interesate.  

        Totodată, pentru înregistrarea personalului din domeniu se prevede elaborarea de registre specializate, care 

vor fi prevăzute în statutul personalului care lucrează în domeniul educației permanente. 

       Astfel, în conformitate cu prevederile art. 357, alin. (2) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu 

modificările și completările ulterioare, s-a inițiat prezentul proiect de aprobare a normelor metodologice de 

elaborare a statutului şi rutei de profesionalizare a personalului care lucrează în domeniul educaţiei permanente.  

 

2. Schimbări preconizate 

Prezentul proiect de act normativ: 



- 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 

      

- va stabili reglementările generale și etapele ce vor fi parcurse în vederea elaborării statutului şi rutei de 

profesionalizare a personalului care lucrează în domeniul educaţiei permanente. 

3. Alte informații – Nu au fost identificate. 

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 

      1
1
. 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 

      2
1
.Impactul asupra sarcinilor administrative 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

     2
2
.Impactul asupra întreprinderilor mici și 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 au fost identificate. 

 

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  - Nu au fost identificate.  

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: 

Nu au fost identificate. 

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

Nu au fost identificate. 

 

1
1
. Compatibilitatea proiectului de act normativ cu legislația în domeniul achizițiilor publice 

Proiectul de act normative 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 normative 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 

Prezentul proiect de act normativ respectă standardele europene în ceea ce priveşte elaborarea actelor normative 

la nivelul Uniunii Europene. 

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 au fost identificate. 

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. 

1.  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 

Proiectul va fi supus avizării Consiliului Legislativ și Consiliului Economic și Social. 

 

6. Alte informații - Nu au fost identificate. 

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  

În vederea respectării prevederilor legale în vigoare cu privire la transparenţa decizională şi accesul la 

informaţiile de interes public, proiectul de act normativ a fost supus spre consultare (dezbatere publică) și 

prin publicarea lui pe site-ul instituţiei – www.edu.ro. 

În procesul de elaborare a prezentului act normativ au fost îndeplinite procedurile prevăzute de Legea nr. 

52/2003 privind transparența decizională, 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 au fost identificate. 

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  

Nu este cazul. 

2. Alte informații  - Nu au fost identificate. 

Față de cele prezentate, a fost elaborat proiectul de Hotărâre privind aprobarea Normelor 

metodologice de elaborare a statutului şi rutei de profesionalizare a personalului care lucrează în 

domeniul educaţiei permanente. 
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