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NOTĂ DE FUNDAMENTARE 

 

Secţiunea 1 

Titlul prezentului act normativ 

 

HOTĂRÂRE 

pentru modificarea art. 4 din  Hotărârea Guvernului  nr. 863/2016 pentru aprobarea 

Metodologiei de calcul şi stabilirea tarifului maxim per kilometru aferent abonamentului de 

transport prevăzut la alin. (3) al art. 84 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 

 

Secţiunea a 2-a 

Motivul emiterii prezentului act normativ  

1.Descrierea situației actuale  În prezent, potrivit art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 

863/2016 pentru aprobarea Metodologiei de calcul şi 

stabilirea tarifului maxim per kilometru aferent 

abonamentului de transport prevăzut la alin. (3) al art. 84 din 

Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011 cu modificările 

ulterioare, tariful prevăzut în anexa nr. 2 este valabil până la 

data de 01 septembrie 2019. 

 

2. Schimbări preconizate                Prin prezentul proiect de act normativ se urmărește 

decontarea abonamentelor emise elevilor, pentru anii școlari 

următori în intervalul 2019-2023, la tariful prevăzut în anexa 

nr. 2 ”LISTA TARIFELOR MAXIME aferente 

abonamentului de transport lunar prevăzut la alin. (3) al art. 

84 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările 

şi completările ulterioare” 

3. Alte informații Nu este cazul. 

Secţiunea a 3-a 

Impactul socio-economic al prezentului 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 și mijlocii 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.  

3. Impactul social                      Pe lângă efectele pozitive evidente la nivel de 

individ,această măsură are efecte la nivel național, 
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reducând abandonul școlar și excluziunea socială. 

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

5. Alte informații                      Nu este cazul. 

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) 

 

Prezentul act normativ nu are impact asupra bugetului general consolidat. 

- mii lei - 

               Indicatori Anul 

Curent 

Următorii 

4 ani 

Media 

 pe 5 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) bugetele locale: 

    i) impozit pe profit 

c) bugetul asigurărilor sociale de stat: 

    (i) contribuții 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 și/sau cheltuielilor bugetare 

 

7. Alte informații                        Nu sunt alte informații 
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Secţiunea a 5-a 

Efectele prezentului act normativ asupra legislaţiei în vigoare 

 

1.Măsuri normative necesare pentru 

aplicarea prevederilor 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 dispoziții 

Nu este cazul 

11. Compatibilitatea prezentului act 

normativ cu legislația în domeniul 

achizițiilor publice 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest 

subiect.  

 

2. Conformitatea prezentului act normativ 

cu legislația 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 Curții de Justiție a Uniunii 

Europene              

Proiectul de act normativ nu se referă la acest 

subiect.  

5. Alte acte normative şi/sau        

documente internaționale din care decurg 

angajamente  

Proiectul de act normativ nu se referă la acest 

subiect.  

7. Alte informații                   Nu este cazul.      

                                                                 

 

Secţiunea a 6-a 

Consultările efectuate în vederea elaborării prezentului act normativ 

 

1. Informații privind procesul de  consultare cu 

organizații 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 organizații este legată de obiectul 

prezentului act  normativ                          

Proiectul de act normativ nu se 

referă la acest subiect  

3. Consultările organizate cu autoritățile 

administrației publice locale, în situația în care 

prezentul act normativ are ca obiect activități ale    

acestor autorități, în condițiile Hotărârii Guvernului 

nr. 521/2005 privind procedura de consultare a 

La consultari au participat si 

reprezentanți ai Uniunii Naționale a 

Consiliilor Județene din România 
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structurilor asociative ale autorităților administrației 

publice locale la elaborarea  proiectelor de acte 

normative     

4. Consultările desfăşurate în cadrul consiliilor 

interministeriale, în conformitate cu prevederile 

Hotărârii Guvernului nr. 750/2005 privind 

constituirea consiliilor interministeriale 

permanente      

 

5. Informații privind avizarea de către:                           

a) Consiliul Legislativ    

b) Consiliul Suprem de Apărare a Țării                                                                

c) Consiliul Economic şi Social                                            

d) Consiliul Concurenței                                                  

e) Curtea de Conturi              

Prezentul proiect de act normativ va 

fi supus avizării Consiliului Legislativ și 

Consiliul Economic și Social 

 

6. Alte informații                   Nu este cazul. 

 

Secţiunea a 7-a 

Activităţi de informare publică privind elaborarea 

şi implementarea prezentului act normativ 

1. Informarea societății civile cu  privire la 

necesitatea elaborării  prezentului act 

normativ                

                               

 

Proiectul de act normativ a îndeplinit procedura 

privind transparența decizională prevăzută de  

Legea nr. 52/2003 privind transparenţa 

decizională în administraţia publică, republicată. 

2. Informarea societății civile cu privire la 

eventualul impact asupra mediului în urma  

implementării prezentului act normativ, 

precum şi efectele asupra sănătății şi 

securității cetățenilor sau diversității 

biologice                         

 Proiectul de act normativ nu se referă la acest 

subiect.  

 

3. Alte informații                   Nu este cazul. 

                                                              

 

Secţiunea a 8-a 

Măsuri de implementare 

 1. Măsurile de punere în aplicare a prezentului 

act normativ de către autoritățile administrației 

publice centrale şi/sau locale - înființarea unor 

noi organisme  sau extinderea competențelor 

instituțiilor existente                                                   

Prezentul act normativ nu se referă la acest 

subiect. 

 2. Alte informații                    Nu este cazul. 

 

Faţă de cele prezentate, a fost elaborat prezentul proiect de Hotărâre pentru modificarea art. 4 
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din  Hotărârea Guvernului  nr. 863/2016 pentru aprobarea Metodologiei de calcul şi 

stabilirea tarifului maxim per kilometru aferent abonamentului de transport prevăzut la alin. 

(3) al art. 84 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, pe care il supunem Guvernului spre 

adoptare. 

 

 

Ministrul Educației Naționale 

Ecaterina ANDRONESCU 

 

 

 

 

Viceprim-ministru, Ministrul 

Dezvoltării Regionale și Administrației 

Publice 

Daniel SUCIU 

  

 

 

 

 

 

 

Avizăm favorabil: 

 

Ministrul Finanțelor Publice, 

Eugen Orlando TEODOROVICI 

 

 

 

 

 

 

Ministrul Transporturilor, 

Răzvan CUC 

 

 

 

 

Ministrul Justiției, 

Ana BIRCHALL 

  

http://idrept.ro/00137318.htm


6 

 

        Secretar de stat                                                                                Secretar de stat 

Ionel-Florian LIXANDRU                                                             Irina-Elisabeta KOVACS 

 

 

 

Secretar General 

Dănuț GHICAN 

 

 

 

 

Direcția Generală Economică 

 Director general 

Mihai PĂUNICĂ 

 

 

 

Direcția Generală Juridic 

Director general 

Crina Mădalina CIOBANU 

 

Direcția Avizare Acte Normative și Personal 

Director 

Liliana DUȚĂ 

 

 

Direcția Generală Educație Timpurie Învățământ Primar și Gimnazial 

Director general 

Mihaela Tania IRIMIA 

 

 

 

 

Direcția Generală Învățământ Secundar Superior și Educație Permanentă 

Director general 

Corina MARIN 

 

 

Aviz de legalitate, 

Aviz de conformitate, 

Director General 

Valentin-Sorin POPESCU 


