
NOTĂ DE FUNDAMENTARE 

 

Secţiunea 1 - Titlul proiectului de act normativ 

 

HOTĂRÂRE 

 

privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, 

prevăzut în bugetul de stat pe anul 2022, pentru suplimentarea bugetului Ministerului 

Educației 

Secţiunea a 2-a -Motivul emiterii actului normativ 

2.1. Sursa proiectului 

de act normativ 

Inițiativa Ministerului Educației, urmare a solicitării Inspectoratului 

Școlar Județean Timiș 

2.2. Descrierea 

situaţiei actuale 

Prin prezentul act normativ se urmărește alocarea unei sume din 

fondul de rezervă la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de 

stat pe anul 2022, pentru Ministerul Educației, în vederea 

achiziționării imobilului situat în strada Dr. Liviu Gabor nr. 1, 

municipiul Timișoara, județul Timiș pentru desfășurarea activității 

Inspectoratului Școlar Județean Timiș și a Casei Corpului Didactic. 

În conformitate cu prevederile art. 42 din Ordonanţa Guvernului nr. 

19/2022 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2022, „ prin 

derogare de la prevederile art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002, cu 

modificările şi completările ulterioare, în anul 2022, începând cu data 

intrării în vigoare a prezentei ordonanţe, din Fondul de rezervă 

bugetară la dispoziţia Guvernului, prin hotărâre a Guvernului, pot fi 

alocate sume ordonatorilor principali de credite ai bugetului de stat 

şi pentru finanţarea unor cheltuieli curente şi de capital aferente 

obligaţiilor de plată care nu pot fi asigurate din bugetul aprobat.” 

Inspectoratul Școlar Județean Timiș își desfășoară activitatea în 

imobilul Administrației Bazinale de Apă Banat, situat în municipiul 

Timișoara, Bulevardul Mihai Viteazu nr. 32, județul Timiș, pe baza 

unui contract de închiriere, plătind o chirie lunară în valoare de 8.154 

euro (TVA inclus). În plus, Casa Corpului Didactic, unitate 

subordonată Inspectoratului, funcționează în căminul Colegiului 

Tehnic „Emanuil Ungureanu” și în două birouri situate în imobilul 

închiriat de către Inspectoratul Școlar Județean Timiș. 

În vederea asigurării unui spațiu adecvat desfășurării activității 

Inspectoratului Școlar Județean Timiș și a Casei Corpului Didactic a 

fost identificat imobilul situat în municipiul Timișoara, strada Dr. 

Liviu Gabor nr. 1, județul Timiș, înscris în Cartea Funciară nr. 415697 

Timișoara, compus din teren în suprafață de 963 și două corpuri de 

clădire edificate în anul 1927, respectiv C1 cu regim de înălțime 

D+P+1E+M, suprafața construită de 398 mp și suprafața desfășurată 

de 1.525 mp și C2 cu regim de înălțime Parter și o suprafață construită 

de 208 mp, imobil aflat în proprietatea domnului Szekely Eugen. 

Prin adresa nr. 11773/2022, înaintată Ministerului Educației, 

înregistrată cu nr. DGDP/2077/2022 și completată ulterior, 



Inspectoratul Școlar Județean Timiș a solicitat aprobarea Notei de 

fundamentare privind necesitatea și oportunitatea achiziționării 

imobilului situat în strada Dr. Liviu Gabor nr. 1, municipiul 

Timișoara, județul Timiș pentru desfășurarea activității 

Inspectoratului Școlar Județean Timiș și a Casei Corpului Didactic. 

La solicitarea proprietarului, domnul Crașovan Cornel, expert tehnic 

autorizat, a întocmit Rapoartele de expertiză tehnică nr. 1613/2022 și 

nr. 1614/2022, încadrând corpurile de clădire în clasa de risc seismic 

Rs III și propunând o serie de măsuri de intervenție, după cum 

urmează: realizarea a doi spaleți din beton armat pentru rigidizarea 

transversală a zidurilor longitudinale de la parterul și demisolul 

corpului de clădire C1 și înlocuirea învelitoarei și a șarpantei la corpul 

de clădire C2. În plus, în Raportul de expertiză tehnică nr. 1613/2022 

se menționează faptul că asupra corpului de clădire C1 au fost 

efectuate lucrări de intervenții în vederea consolidării, extinderii și 

amenajării unei mansarde în podul clădirii. 

De asemenea, la solicitarea Inspectoratului Școlar Județean Timiș, 

doamna Fiat Gabriela Vanda, evaluator autorizat, a întocmit Raportul 

de evaluare nr. 500/2022 din care a rezultat o valoare de piață a 

proprietății imobiliare de 3.304.000 euro, respectiv 16.133.800 lei, la 

cursul valutar de 4,8831 lei/euro, valabil pentru data de referință a 

evaluării, respectiv 22.08.2022, iar Domnul Szekely Eugen a transmis 

Inspectoratului Școlar Județean Timiș o ofertă de vânzare a 

imobilului situat în municipiul Timișoara, strada Dr. Liviu Gabor nr. 

1, județul Timiș la prețul de 16.325.430 lei, respectiv 3.300.000 euro la 

cursul valutar de 4.9471 lei/euro, valabil pentru data de 04.10.2022. 

Prin Hotărârea nr. 349/2022, Consiliul de Administrație al 

Inspectoratului Școlar Județean Timiș a acordat avizul privind 

necesitatea și oportunitatea achiziționării imobilului situat în 

municipiul Timișoara, strada Dr. Liviu Gabor nr. 1, județul Timiș 

pentru desfășurarea activității Inspectoratului și a Casei Corpului 

Didactic. 

De asemenea, prin adresa nr. 16751/2022, Inspectoratul Școlar 

Județean Timiș, Instituția Prefectului Județului Timiș și Consiliul 

Județean Timiș au solicitat sprijinul Ministerului Educației în vederea 

achiziționării unui spațiu pentru desfășurarea activității 

Inspectoratului Școlar Județean Timiș și a Casei Corpului Didactic, 

astfel că ordonatorul principal de credite a aprobat Nota de 

Fundamentare privind necesitatea și oportunitatea achiziționării 

imobilului situat în strada Dr. Liviu Gabor nr. 1, municipiul 

Timișoara, județul Timiș pentru desfășurarea activității 

Inspectoratului Școlar Județean Timiș și a Casei Corpului Didactic. 

2.3. Schimbări 

preconizate 

Ținând cont de faptul că Inspectoratul Școlar Județean Timiș și Casa 

Corpului Didactic își desfășoară activitatea într-un imobil pentru care 

se plătește, lunar, o chirie; 



Luând în considerare faptul că Inspectoratul a identificat imobilul 

situat în strada Dr. Liviu Gabor nr. 1, municipiul Timișoara, județul 

Timiș; 

 Având în vedere că în bugetul Ministerului Educației pe anul 2022 

nu sunt prevăzute sumele necesare pentru achiziționarea unui imobil 

în vederea desfășurării activității, în condiții optime a Inspectoratului 

și a Casei Corpului Didactic,  

Prin prezentul act normativ se propune suplimentarea bugetului 

Ministerului Educației, cu suma de 16.326 mii lei (3.300.000 euro la 

cursul valutar de 4.9471 lei/euro), din Fondul de rezervă bugetară la 

dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2022, în 

vederea achiziționării imobilului situat în strada Dr. Liviu Gabor nr. 

1, municipiul Timișoara, județul Timiș. 

2.4. Alte informaţii Nu au fost identificate 

Secţiunea a 3-a: Impactul socio - economic  

3.1. Descrierea 

generală a 

beneficiilor şi 

costurilor estimate ca 

urmare a intrării în 

vigoare a actului 

normativ 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

3.2. Impactul social Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

3.3. Impactul asupra 

drepturilor şi 

libertăţilor 

fundamentale ale 

omului 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

3.4. Impactul 

macroeconomic 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

3.4.1. Impactul 

asupra economiei şi 

asupra principalilor 

indicatori 

macroeconomici 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

3.4.2. Impactul 

asupra mediului 

concurenţial şi 

domeniului 

ajutoarelor de stat 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

3.5. Impactul asupra 

mediului de afaceri 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

3.6. Impactul asupra 

mediului 

înconjurător 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 



3.7. Evaluarea 

costurilor şi 

beneficiilor din 

perspectiva inovării 

şi digitalizării 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

3.8. Evaluarea 

costurilor şi 

beneficiilor din 

perspectiva 

dezvoltării durabile 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

3.9. Alte informaţii Nu au fost identificate 

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) 

- mii lei -  

Indicatori Anul 

curent 

Următorii 4 ani Media 

pe 5 ani 

4.1.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       

d) alte tipuri de venituri       

4.2.Modificări ale cheltuielilor bugetare, 

plus/minus, din care: 

      

a) buget de stat, din acestea:       

(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 si servicii       

d) alte tipuri de cheltuieli       

4.3. Impact financiar, plus/minus, din care:       

a) buget de stat       

b) bugete locale       

4.4.Propuneri pentru acoperirea creşterii 

cheltuielilor bugetare 

      

4.5.Propuneri pentru a compensa reducerea 

veniturilor bugetare 

      



4.6.Calcule detaliate privind fundamentarea 

modificărilor veniturilor și/sau cheltuielilor 

bugetare 

      

4.7.Prezentarea, în cazul proiectelor de acte 

normative a căror adoptare atrage majorarea 

cheltuielilor bugetare, a următoarelor 

documente:                                                           a) 

fişa financiară prevăzută la art. 15 din Legea nr. 

500/2002| privind finanţele publice, cu 

modificările şi completările ulterioare, însoţită 

de ipotezele şi metodologia de calcul utilizată;                                                           

b) declaraţie conform căreia majorarea de 

cheltuială respectivă este compatibilă cu 

obiectivele şi priorităţile strategice specificate în 

strategia fiscal-bugetară, cu legea bugetară 

anuală şi cu plafoanele de cheltuieli prezentate 

în strategia fiscal-bugetară.           

      

4.8. Alte informaţii Prin prezentul proiect de act normativ se 

urmărește suplimentarea bugetului 

Ministerului Educației pe anul 2022, la 

capitolul 65.01 „Învățământ”, titlul 71 

„Active nefinanciare”, articolul 71.01 

„Active fixe”, alineatul 71.01.01 "Achiziții 

imobile", cu suma de 16.326 mii lei, 

reprezentând credite de angajament și 

credite bugetare, din Fondul de rezervă 

bugetară la dispoziţia Guvernului, 

prevăzut în bugetul de stat pe anul 2022, 

pentru achiziționarea imobilului situat în 

strada Dr. Liviu Gabor nr. 1, municipiul 

Timișoara, județul Timiș. 

Prezentul act normativ nu generează 

influențe financiare având în vedere că 

Fondul de rezervă bugetară la dispoziția 

Guvernului este parte a bugetului general 

consolidat. 

 

Secţiunea a 5-a. Efectele proiectului de act normativ asupra legislaţiei în vigoare 

5.1. Măsuri normative necesare pentru aplicarea 

prevederilor proiectului de act normative: 

Proiectul de act normativ nu se referă la 

acest subiect 

5.2. Impactul asupra legislaţiei în domeniul 

achiziţiilor publice 

Proiectul de act normativ nu se referă la 

acest subiect. 

5.3. Conformitatea proiectului de act normativ 

cu legislaţia UE (în cazul proiectelor ce 

transpun sau asigură aplicarea unor prevederi 

de drept UE 

Proiectul de act normativ nu se referă la 

acest subiect. 



5.3.1. Măsuri normative necesare transpunerii 

directivelor UE 

Proiectul de act normativ nu se referă la 

acest subiect. 

5.3.2. Măsuri normative necesare aplicării 

actelor legislative UE 

Proiectul de act normativ nu se referă la 

acest subiect. 

5.4. Hotărâri ale Curţii de Justiţie a Uniunii 

Europene 

Proiectul de act normativ nu se referă la 

acest subiect 

5.5. Alte acte normative şi/sau documente 

internaţionale din care decurg angajamente. 

Proiectul de act normativ nu se referă la 

acest subiect. 

5.6. Alte informaţii Nu au fost identificate. 

Secţiunea a 6-a. Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ 

6.1. Informaţii privind neaplicarea procedurii 

de participare la elaborarea actelor normative 

Proiectul de act normativ nu se referă la 

acest subiect 

6.2. 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 

6.3. Informaţii despre consultările organizate cu 

autorităţile administraţiei publice locale 

Proiectul de act normativ nu se referă la 

acest subiect 

6.4. Informaţii privind puncte de vedere/opinii 

emise de organisme consultative constituite 

prin acte normative 

Proiectul de act normativ nu se referă la 

acest subiect 

6.5. 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 de act normativ nu se referă la 

acest subiect. 

6.6. Alte informaţii Nu este cazul 

Secţiunea a 7-a: Activităţi de informare publică privind elaborarea şi implementarea 

proiectului de act normativ 

7.1. Informarea societăţii civile cu privire la 

necesitatea elaborării proiectului de act 

normativ. 

Proiectul de Hotărâre a Guvernului a 

îndeplinit procedura prevăzută  de  Legea 

nr. 52/2003 privind transparenţa 

decizională în administraţia publică, 

republicată. 

7.2. 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. 

Secţiunea a 8-a: Măsuri privind implementarea, monitorizarea şi evaluarea proiectului de 

act normativ 

8.1. Măsurile de punere în aplicare a 

proiectului de act normativ  

Proiectul de act normativ nu se referă la 

acest subiect. 

8.2. Alte informaţii Nu au fost identificate. 

 



Faţă de cele prezentate, a fost elaborat prezentul proiect de Hotărâre de Guvern 

privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, 

prevăzut în bugetul de stat pe anul 2022, pentru suplimentarea bugetului Ministerului 

Educației. 

 

 

Ministrul Educației, 

Ligia DECA 

 

 

Ministrul Finanțelor, 

Adrian CÂCIU         

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


