
NOTĂ DE FUNDAMENTARE 

 

Secţiunea 1 

Titlul proiectului de act normativ 

 

Hotărâre 

pentru modificarea Hotărârii Guvernului 

nr. 24/2020 privind organizarea şi funcţionarea 

Ministerului Educaţiei și Cercetării și abrogarea unor acte normative 

 

Secțiunea a 2-a 

Motivul emiterii actului normativ 

 

1. Descrierea situaţiei actuale 

 

Ministerul Educației și Cercetării este organ de specialitate al administrației publice centrale, 

cu personalitate juridică, care se organizează şi funcționează în subordinea Guvernului,  în 

baza Hotărârii Guvernului nr. 24/2020 privind organizarea şi funcționarea Ministerului 

Educaţiei și Cercetării, cu modificările și completările ulterioare. 

Ministerul Educaţiei și Cercetării 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 și Cercetării, 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.  
 

În temeiul art. 123 alin. (1), alin. (2) din Legea Educației Naționale nr. 1/2011 cu modificările 

și completările ulterioare, autonomia universitară dă dreptul comunității universitare să îşi 

stabilească misiunea proprie, strategia instituțională, structura, activitățile, organizarea şi 

funcționarea proprie, gestionarea resurselor materiale şi umane, cu respectarea strictă a 

legislației în vigoare. 
 

În conformitate cu art.194 alin. (1); (2); (3), art. 213 alin. (2) din Legea Educației Naționale nr. 

1/2011 cu modificările și completările ulterioare, pentru promovarea calităţii şi creşterea 

eficienţei sistemului de învăţământ superior, pentru creşterea vizibilităţii internaţionale şi 

pentru concentrarea resurselor, universităţile de stat şi particulare pot să fuzioneze într-o 

singură instituţie de învăţământ superior cu personalitate juridică. 
 

 Fuziunea prin comasare sau absorbţie a instituţiilor de învăţământ superior de stat se face, 

de regulă, în jurul instituţiilor din categoria universităţilor de cercetare avansată şi educaţie 

şi ţinând cont de proximitatea geografică. 

 

 

 



- în mii lei (RON) - 

Astfel, Universitatea ”Babeș Bolyai” din Cluj–Napoca, prin Hotărârea Consiliului de 

Administrație nr. 1/47 din data de 16.10.2019 și Hotărârea Senatului universitar nr.199 din 

data de 17.10.2019 au decis inițierea negocierilor în vederea fuziunii prin absorbție a 

Universității ”Eftimie Murgu ” din Reșița de către Universitatea ”Babeș Bolyai” din Cluj – 

Napoca. 
 

În scopul utilizării mai eficiente a activelor universitare, sporirea competitivității în cadrul 

activităților de învățământ și cercetare, gestionarea mai rațională a resurselor financiare și 

pentru micșorarea cheltuielilor, majorarea beneficiului și volumului activităților 

educaționale prestate, s-a decis fuziunea prin absorbție a Universității ”Eftimie Murgu ” din 

Reșița de către Universitatea ”Babeș Bolyai” din Cluj – Napoca.   

Prin Hotărârea Consiliul de Administrație Universității ”Eftimie Murgu ” din Reșița nr.1/34 

din data de 17.06 .2020  precum și Hotărârea  Senatului Universității ”Eftimie Murgu ” din 

Reșița din data de 18.06.2020, s-a aprobat fuziunea prin absorbție a Universității ”Eftimie 

Murgu ” din Reșița de către Universitatea ”Babeș Bolyai” din Cluj – Napoca.  
 

În consecință, în conformitate cu actele normative menționate, precum și în baza prevederilor 

cuprinse în Legea consorțiilor universitare nr. 287/2004, republicată, a fost elaborat 

Contractul de Fuziune prin Absorbție, autentificat cu nr. 1973, din data de 02.07.2020. 

În conformitate cu prevederile art.3 alin.(3) teza II din Legea consorţiilor universitare nr. 

287/2004 la momentul încheierii contractului de fuziune prin absorbție, legea de înfiinţare a  

Universității ”Eftimie Murgu ” din Reșița,  instituție de învățământ superior absorbită se 

abrogă. 
 

 

Pe de altă parte, în temeiul alin. (16) art. 223 din Legea Educației Naționale nr. 1/2011 cu 

modificările și completările ulterioare, instituţiile de învăţământ superior de stat pot prelua 

în subordinea lor cluburi sportive, caz în care devin ordonatori secundari de credite. 

Prin urmare, în conformitate cu prevederile legale menționate, la solicitarea Universității 

”Valahia” din Târgoviște, a fost emis O.M.E.N. nr. 4943/27.08.2019, care prevede la art.1 

faptul că ”începând cu data de  1 octombrie 2019  Universitatea ”Valahia” din Târgoviște 

preia în subordinea sa Clubul Sportiv Universitar din Târgoviște, persoană juridică înființată 

ca instituție publică”. 

2. Schimbări preconizate 

Prin prezentul proiect,  Hotărârea de Guvern nr. 369/1992 privind înființarea Universității 

”Eftimie Murgu” din Reșița, publicată în Monitorul Oficial, partea I nr. 170/22 iulie 1992, se 

abrogă, instituția de învățământ superior absorbită nu mai este în coordonarea Ministerului 

Educației și Cercetării. 
 

Universitatea ”Babeș Bolyai” din Cluj –Napoca, în calitate de instituție absorbantă, își 

păstrează statutul de instituție de învățământ superior acreditată, precum și legea de 

înființare a acesteia, codul fiscal, denumirea și adresa juridică și fiscală, precum și orice alte 

elemente/atribute specifice.  



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: 

      

Referitor la Clubul Sportiv Universitar din Târgoviște, acesta  rămâne ca instituție cu 

personalitate juridică,  în subordonarea Univesității „Valahia ” din Târgoviște și  va fi scos 

din subordonarea Ministerului Educației și Cercetării. 

 

   

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. 

 

21.  Impactul asupra sarcinilor administrative     

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

 

22.  Impactul asupra întreprinderilor mici şi 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 este cazul. 

 

Secțiunea a 4-a 

 

Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, pe termen scurt, 

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

 



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  -  Cu încadrare în bugetul aprobat 

Ministerului Educației și Cercetării. 

Prezentul proiect de act normativ nu 

presupune cheltuieli bugetare. 

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; 

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 normativ 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. 

 

2. 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. 

Proiectul prezentului act normativ a fost avizat favorabil de Consiliul Legislativ prin avizul 

nr… 

 

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 Hotărârii 

Guvernului nr. 24/2020 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei și 

Cercetării și abrogarea unor acte normative, pe care îl supunem Guvernului spre adoptare. 
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