
 

 

            Secţiunea 1 

          Titlul proiectului de act normativ 

                Hotărâre 

pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului  

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

 

 

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 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.  

        La nivelul aparatului ministerului, numărul total de posturi este de 509, exclusiv 

demnitarii şi posturile aferente cabinetului ministrului. 

2. Schimbări preconizate 

     Prezentul proiect de Hotărâre de Guvern are rolul de a modifica și completa 

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

Ministerului Educației Naționale, cu modificările  ulterioare. Astfel: 

a.  Articolul 4, litera t) se modifică și va avea următorul cuprins: 

„t) aprobă repartizarea pe județe/ Municipiul București a numărului maxim de posturi   

pentru unitățile de învățământ preuniversitar de stat, inclusiv învățământ special, 

Centrele Județene de Resurse și Asistență Educațională/Centrul Municipiului 

București de Resurse și Asistență Educațională.  

Această modificare este impusă de necesitatea încadrării în numărul maxim de posturi, 

ceea ce implică respectarea limitelor alocărilor bugetare aprobate. 

Finanţarea cheltuielilor cu salariile, sporurile, indemnizaţiile şi alte drepturi salariale 

în bani, stabilite prin lege, inclusiv plata sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti 

având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială şi contribuţiile aferente 

acestora, precum şi diferenţele salariale prevăzute la art. 1 şi 2 din Legea nr. 85/2016 

privind plata diferenţelor salariale cuvenite personalului didactic din învăţământul de 

stat se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educației Naționale. 

b. Articolul 4 se completează cu litera ț), care va avea următorul cuprins: 

„ț) alte atribuţii prevăzute în acte normative aflate în vigoare.” 

c. Articolul 9 se completează cu un nou alineat (5), care va avea următorul cuprins: ”Din 

structura inspectoratelor școlare  Alba, Brăila, București, Călărași, Cluj, Dolj, Neamț, 



Timiș se preia în structura  Ministerului Educaţiei Naționale, în cadrul  Direcției 

Organism Intermediar pentru Programul Operațional Capital Uman, 90 de posturi cu 

personalul aferent, în termen de 45 de zile de la publicarea prezentei hotărâri.” Această 

modificare este fundamentată la punctul e. al prezentei Note.  

d. Articolul 13 se completează și va avea următorul conținut: ”(1) În cadrul  Ministerului 

Educaţiei Naționale își desfășoară activitatea cinci secretari de stat și un subsecretar 

de stat, numiți și eliberați din funcție prin decizie a prim-ministrului. (2) Atribuțiile și 

responsabilitățile secretarilor de stat și subsecretarului de stat se stabilesc prin ordin 

al ministrului educației naționale.” Această modificare intervine în contextul 

necesității unei mai bune coordonări subsectoriale a domeniilor de referință ale 

ministerului: învățământ preuniversitar, învățământ universitar, cercetare științifică 

universitară, formare profesională și proiecte cu finanțare rambursabilă și 

nerambursabilă. 

e. Este necesară modificarea art. 16, alin. (1) și Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 

26/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale, cu 

modificările ulterioare, schimbându-se numărul maxim de posturi  de la nivelul 

aparatului ministerului, totalul acestora ajungând la la 606, exclusiv demnitarii şi 

posturile aferente cabinetului ministrului.   

Modificările preconizate se realizează cu diminuarea corespunzătoare a 

numărului maxim de posturi pentru unităţile și instituțiile din 

subordinea/coordonarea Ministerului Educaţiei Naţionale, finanțate integral de 

la bugetul de stat, de la 7.281 la 7.184, astfel încât  numărul total de posturi din 

minister, împreună cu cele din unitățile/instituțiile subordonate menționate, 

rămâne același.  

Transferul celor 97 de posturi, rezultate din diferența menționată anterior, are în 

vedere următoarele:   

Direcția Organism Intermediar pentru Programul Operațional Capital Uman (OI 

POCU) este desemnată de Ministerul Fondurilor Europene să gestioneze Axa 

Prioritară 6 - Educație și Competențe, cu o alocare financiară de peste 1,4 miliarde 

Euro (cca. 30% din total POCU). Direcția OI POCU are în coordonare opt unități 

regionale la nivelul a opt inspectorate școlare (Alba, Brăila, București, Călărași, Cluj, 

Dolj, Neamț, Timiș). Modificarea constă în preluarea la Ministerul Educației 

Naționale, în structura OI POCU, a 90 de posturi cu personalul aferent activităților de 

organism intermediar de la nivelul celor opt inspectorate școlare, din următoarele 

motive: 

- inspectoratele școlare nu sunt eligibile pentru a deconta cheltuieli pe Axa prioritară 

7 - Asistență Tehnică, ceea ce impune ca toate cheltuielile pentru activitățile 

curente ale OI POCU să fie efectuate prin Ministerul Educației Naționale; 

- este necesară asigurarea unei coordonări unice, a unui mod de lucru unitar, precum 

și a unei salarizări echitabile între funcții identice. 

Se majorează, pe perioadă determinată, respectiv 01.04.2018 – 30.08.2019, cu încă 2 

posturi contractuale, numărul existent în Direcția Generală Relații Internaționale și 

Afaceri Europene, acestea fiind necesare pentru pregătirea și asigurarea activităților 

aferente exercitării Preşedinţiei României la Consiliul Uniunii Europene 01.01.2019 

– 30.06.2019, conform Deciziei nr. 4 a Consiliului Interministerial pentru Pregătirea 

și Exercitarea  Preşedinţiei României la Consiliul UE. 

Ca urmare a aplicării prevederilor OUG nr. 90/2017, începând cu anul 2018, din 

bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educaţiei Naţionale, se asigură, pentru 

unităţile de învăţământ preuniversitar de stat, acoperirea cheltuielilor cu salariile, 

sporurile, indemnizaţiile şi alte drepturi salariale în bani, stabilite prin lege, inclusiv 



 

plata sumelor prevăzute prin hotărâri judecătoreşti având ca obiect acordarea unor 

drepturi de natură salarială şi contribuţiile aferente acestora, precum şi diferenţele 

salariale prevăzute la art.1 şi 2 din Legea nr. 85/2016 privind plata diferenţelor 

salariale cuvenite personalului didactic din învăţământul de stat pentru perioada 

octombrie 2008 – 13 mai 2011. Având în vedere complexitatea activităților 

desfășurate şi insuficiența personalului de specialitate din minister, se suplimentează 

cu 5 posturi numărul existent în cadrul Direcţiei Generale Economice. 

f. Se modifică Anexa nr. 1, și se înlocuiește cu Anexa la prezenta hotărâre. Modificările 

survenite se referă la numărul maxim de posturi  de la nivelul ministerului și la 

normarea unui post de subsecretar de stat. 

g. Se modifică, în Anexa nr. 3, la poziția 31, din denumirea „Universitatea de Medicină 

şi Farmacie "Grigore Popa" din Iaşi, în „Universitatea de Medicină şi Farmacie 

"Grigore T. Popa" din Iaşi”. 

h. Prin  Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 76/2017 privind înfiinţarea Societăţii 

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

"Editura Didactică şi Pedagogică" prin transformare, s-a aprobat trecerea acesteia din 

coordonarea Ministerului Educației Naționale în subordinea acestuia, ceea ce impune  

eliminarea poziţiei 1 din Anexa nr. 4b și includerea Societăţii Editura Didactică şi 

Pedagogică - S.A în Anexa nr. 4a, poziţia 19, finanţarea acesteia urmând a se realiza 

din venituri proprii.  

i.  La anexa nr. 4a se introduce nota de subsol a), și va avea următorul cuprins:  

„Inspectoratele școlare aprobă statele de funcţii ale caselor corpului didactic, 

cluburilor sportive școlare, palatelor și cluburilor copiilor, precum și ale unităţilor de 

învățământ preuniversitar de stat, inclusiv învățământ special, Centre de Resurse și 

Asistență Educațională/Centrul Municipiului București de Resurse și Asistență 

Educațională.” 

Aprobarea statelor de funcții este necesară în vederea asigurării încadrării în 

cheltuielile de personal.  

j.  La anexa nr. 4a se introduce nota de subsol b) care va avea următorul cuprins:  

„Inspectoratele școlare verifică, controlează, auditează, după caz, modul de utilizare 

al sumelor alocate de la bugetul de stat pentru finanțarea unităților/instituțiilor din 

subordine, unităților de învățământ preuniversitar de stat, inclusiv învățământ special, 

Centre de Resurse și Asistență Educațională /Centrul Municipiului București de 

Resurse și Asistență Educațională, precum și pentru unitățile de învățământ 

preuniversitar particular acreditate pentru care se asigură finanțarea de bază din sume 

defalcate din TVA”. 

Această completare este necesară în vederea asigurării unui management financiar 

sănătos la nivelul tuturor entităților menționate care să conducă la cheltuirea 

fondurilor alocate în condiții de economicitate, eficacitate și eficiență.  

k. La anexa nr. 4b numărul curent 1 se elimină. 

l. Conform Ordinului Ministrului Educației Naționale nr.  5441/2017 a fost înfiinţată o 

nouă entitate sportivă, cu denumirea Clubul Sportiv Universitar „A.S.E.” Bucureşti, 

urmând a fi finanțată din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat și 

introdusă în anexa nr. 5 la numărul curent 30.  

m. Se modifică  nota de subsol a) la Anexa 6 după cum urmează: „a) Numărul maxim de 

posturi pentru instituţiile şi unităţile din subordinea Ministerului Educaţiei Naționale, 

finanțate integral de la bugetul de stat, este de 7.484.” Modificarea numărului de 

posturi de 7184, menționat la pct. e., la 7484 provine din transferul a 300 de posturi 

la inspectoratele școlare și unități/instituții subordonate/ MEN, din numărul total de 



posturi pentru învățământul preuniversitar de stat, acesta din urmă reducându-se la 

290.630.  

Posturile transferate vor fi utilizate pentru acoperirea activităților de contabilitate, 

salarizare, audit și altele, fiind necesare pentru preluarea de către aceste 

unități/instituții a activităților aferente cheltuielilor cu salariile, sporurile, 

indemnizațiile şi alte drepturi salariale în bani pentru personalul didactic, didactic 

auxiliar și nedidactic, de gestiune a manualelor școlare, respectiv a altor  activități 

specifice. 

n. La anexa nr. 6, se completează cu nota de subsol c) care va avea următorul cuprins: 

 „c) Numărul total de posturi din învățământul preuniversitar de stat, inclusiv 

învățământ special, Centre de Resurse și Asistență Educațională /Centrul 

Municipiului București de Resurse și Asistență Educațională este de 290.630 posturi.” 

Această completare este necesară pentru a asigura aplicarea prevederilor legii prin 

care sunt transferate atribuțiile cu finanțarea cheltuielilor de personal în sarcina 

ministerului. Astfel, finanţarea cheltuielilor cu salariile, sporurile, indemnizaţiile şi 

alte drepturi salariale în bani, stabilite prin lege, inclusiv plata sumelor prevăzute prin 

hotărâri judecătoreşti având ca obiect acordarea unor drepturi de natură salarială şi 

contribuţiile aferente acestora, precum şi diferenţele salariale prevăzute la art. 1 şi 2 

din Legea nr. 85/2016 privind plata diferenţelor salariale cuvenite personalului 

didactic din învăţământul de stat se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul 

Ministerului Educației Naționale. 

o. Se adaugă în Anexa nr. 7 specificaţia privind limitarea consumului de combustibil 

lunar, prin nota de subsol:  „(*) Limita maximă: 200 l/lună/vehicul.”   

 

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. 

 

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, 



- 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 

      

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 este cazul.  

 

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; 

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

 



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 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 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. 

 

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. 

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

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 și 

completarea Hotărârii Guvernului nr. 26/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului 

Educaţiei Naţionale, pe care îl supunem Guvernului spre adoptare. 
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