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NOTĂ DE FUNDAMENTARE 

la Hotărârea Guvernului 

 

privind suplimentarea bugetului Ministerului Educației Naționale pe anul 2017 

din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de 

stat pe anul 2017, pentru plata unor sume prevăzute în hotărâri judecătorești 

devenite executorii având ca obiect acordarea de drepturi salariale 

 

 

 

Secţiunea 1 

Titlul prezentului act normativ  

 

HOTĂRÂRE 

privind suplimentarea bugetului Ministerului Educației Naționale pe anul 2017 din 

Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 

2017, pentru plata unor sume prevăzute în hotărâri judecătorești devenite executorii 

având ca obiect acordarea de drepturi salariale 

 

 

Secţiunea a 2-a 

Motivul emiterii actului normativ  

 

1. Începând cu anul 2012 s-au aflat pe rolul instanţelor de judecată litigiile de 

muncă privind acordarea drepturilor băneşti personalului din universităţi reprezentând 

creşterile salariale, aşa cum au fost aprobate, prin Legea nr. 221/2008. 

Instanțele de judecată au admis cererile salariaţilor de acordare a acestor drepturi 

băneşti, actualizate la zi cu rata inflaţiei şi au obligat Ministerul Educaţiei Naţionale să 

aloce universităţilor fondurile necesare efectuării plăţilor. 

Hotărârile judecătorești pronunțate de instanţe pe parcursul anilor 2013, 2014, 

2015, 2016 și 2017 sunt definitive și irevocabile obligând Ministerul Educaţiei 

Naţionale să achite drepturile respective în condițiile legii. 

Prin OUG nr. 83/2017 privind rectificarea bugetului de stat pe anul 2017 a fost 

alocată suma de 50.000 mii lei, pentru plata hotărârilor judecătorești, având ca obiect 

acordarea unor drepturi de natură salarială pentru instituțiile de învățământ superior de 

stat. Întrucât suma necesară pentru acordarea tuturor drepturilor scadente este de 

86.094 mii lei este necesară suplimentarea bugetului Ministerului Educației Naționale 

cu suma de 36.094 mii lei. 

Suma necesară în anul 2017 pentru acoperirea cheltuielilor ce vizează titluri 

executorii de natura drepturilor salariale stabilite prin  hotărâri judecătorești devenite 

executorii după date de 1 ianuarie 2014, cu termen de plată până la 31 decembrie 2017 

este de 36.094 mii lei.  

Având în vedere cele de mai sus, necesarul estimat de fonduri pentru anul 2017 la 
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titlul ”Transferuri între unități ale administrației publice”, pentru achitarea titlurilor 

executorii prevăzute de lege, se impune suplimentarea bugetului Ministerului 

Educației Naționale cu suma de 36.094 mii lei, la titlul ”Transferuri între unități 

ale administrației publice”, art. 51.01 ”Transferuri curente”, alin. 51.01.02 

”Finanțarea de bază a învățământului superior”. 

 2. Schimbări preconizate 
Prin prezentul act normativ se prevede suplimentarea bugetului Ministerului 

Educației Naționale cu suma de 36.094 mii lei, la titlul ”Transferuri între unități ale 

administrației publice”, art. 51.01 ”Transferuri curente”, alin. 51.01.02 ”Finanțarea de 

bază a învățământului superior”. Asigurarea acestor sume pentru plata sentințelor 

judecătorești ar conduce la preîntâmpinarea unor noi procese în instanță din partea 

salariaților și federațiilor sindicale cu costuri suplimentare pentru instituțiile de 

învățământ superior de stat cât și pentru bugetul de stat. 

3.Alte informaţii 

 

Secţiunea a 3-a 

Impactul socioeconomic al prezentului act normativ 

 

1. Impact macro-economic 
Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect 

1
1 
Impactul asupra mediului concurenţial şi domeniului ajutoarelor de stat 

Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect 

2. Impact asupra mediului de afaceri 
  Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect 

3. Impact social  
Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect 

4. Impact asupra mediului - Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect 

5. Alte informaţii  

 

 

Secţiunea a 4-a 

Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, 

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

- milioane lei - 

Indicatori Anul 

curent 

Următorii 4 ani Media pe 

5 ani 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Modif. 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 
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c) bugetul asigurărilor sociale 

de stat: 

(i)  contribuţii de asigurări 

2. Modif. ale chelt. bugetare, 

plus/minus, din care: 

a) buget de stat, din acesta: 

    (i)  asistenta sociala 

    (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 

c)bugetul asigurărilor sociale 

de stat 

      

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 modif. 

veniturilor şi/sau cheltuielilor 

bugetare 

      

Alte informaţii. 

Prezentul act normativ nu presupune influenţe financiare, se realizează doar o 

redistribuire de fonduri în cadrul bugetului de stat prin alocarea sumelor din 

fondul de rezervă bugetară. 

 

                                                 Secţiunea a 5-a                                                             

Efectele prezentului act normativ asupra legislaţiei în vigoare  

1. Măsuri normative necesare pentru aplicarea prevederilor prezentului act 

normativ (acte normative în vigoare ce vor fi modificate sau abrogate, ca urmare 
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a intrării în vigoare a prezentului act normativ): 
a) acte normative care se modifică sau se abrogă ca urmare a intrării în vigoare a 

prezentului act normativ; 

b) acte normative ce urmează a fi elaborate în vederea implementării noilor dispoziţii. 

Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect  

2. Conformitatea prezentului act normativ cu legislaţia comunitară în cazul 

proiectelor ce transpun prevederi comunitare: 
Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect 

3. Măsuri normative necesare aplicării directe a actelor normative comunitare 
Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect  

4. Hotărâri ale Curţii de Justiţie a Uniunii Europene  

Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect 

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

angajamente. 
 Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect 

6. Alte informaţii 
Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect 

 

Secţiunea a 6-a 

Consultările efectuate în vederea elaborării prezentului act normativ 

1. Informaţii privind procesul de consultare cu organizaţiile neguvernamentale, 

institute de cercetare şi alte organisme implicate  
Prezentul act normativ a fost transmis spre consultare Federației Sindicale „Alma 

Mater” din învățământul superior de stat. 

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

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

act normativ 
Federația Sindicală Alma Mater este singura federație reprezentativă la nivel de ramură 

din învățământul superior.  

3. Consultările organizate cu autorităţile administraţiei publice locale, în situaţia 

în care prezentul 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 
Prezentul 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 constituirea consiliilor 

interministeriale permanente 

Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect  

5. Informaţii privind avizarea de către: 
a) Consiliul Legislativ  

b) Consiliul Economic şi Social 

6. Alte informaţii 
  Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect 
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Secţiunea a 7-a                                                              

Activităţi de informare publică privind elaborarea şi implementarea 

prezentului act normativ  

1. Informarea societăţii civile cu privire la necesitatea elaborării prezentului act 

normativ 
Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect  

 

2. Informarea societăţii civile cu privire la eventualul impact asupra mediului în 

urma implementării prezentului act normativ, precum şi efectele asupra sănătăţii 

şi securităţii cetăţenilor sau diversităţii biologice  
Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect 

3.Alte informaţii  
Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect 

 

Secţiunea a 8-a 

Măsuri de implementare  

1. Măsurile de punere în aplicare a prezentului act normativ de către autorităţile 

administraţiei publice centrale şi/sau locale - înfiinţarea unor noi organisme sau  

extinderea competenţelor instituţiilor existente 
   Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect 

2. Alte informaţii 

 

Faţă de cele prezentate, a fost elaborat proiectul de Hotărâre privind 

suplimentarea bugetului Ministerului Educației Naționale pe anul 2017 din Fondul de 

rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2017, 

pentru plata unor sume prevăzute în hotărâri judecătorești devenite executorii având 

ca obiect acordarea de drepturi salariale, pe care îl supunem Guvernului spre 

aprobare. 

 

MINISTRUL EDUCAȚIEI NAȚIONALE 

 

Liviu Marian POP 

 

 

Avizăm favorabil: 

 

MINISTRUL FINANȚELOR PUBLICE, 

 

Ionuț MIŞA 

 

 

MINISTRUL JUSTIȚIEI, 

 

Tudorel TOADER 
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SECRETAR DE STAT      SECRETAR DE STAT 

 

   Gigel PARASCHIV         Gabriel Liviu ISPAS 

 

 

 

SECRETAR GENERAL 

 

Dănuț GHICAN 
 
 

 

DIRECȚIA GENRALĂ JURIDIC 

 

Director General 

Crina Mădălina CIOBANU 

 

 

DIRECȚIA AVIZARE ACTE NORMATIVE 

ȘI PERSONAL 

 

Director 

Liliana DUȚĂ 

 

 

 

DIRECȚIA GENERALĂ ECONOMICĂ 

 

Director General 

Mihai PĂUNICĂ 
 

 

 

DIRECȚIA GENERALĂ  

ÎNVĂȚĂMÂNT UNIVERSITAR 

 

Director General 

Ioan GROZA 
 

 
 

 

Aviz de legalitate                                                                        Aviz de conformitate 
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