
 

Secțiunea 3 

Impactul socioeconomic al proiectului de act normativ 

 

1.  Impactul macroeconomic Prezentul proiect de act normativ nu are impact 

macro-economic. 

2.   Impactul asupra mediului de afaceri Prezentul proiect de act normativ nu are impact 

asupra mediului de afaceri. 

3. Impactul social Promovarea, dezvoltarea, sprijinirea și 

protejarea ştiinței sub toate formele, acțiunile și 

metodele directe, indirecte sau adiacente, ceea ce 

va duce la dezvoltarea globală a societății 

românești. 

4 . Impactul asupra mediului  Prezentul proiect de act normativ nu are impact 

asupra mediului înconjurător. 

5. Alte informaţii Prezentul act normativ nu se referă la acest 

subiect. 

NOTA DE FUNDAMENTARE 

 

Secțiunea 1 
Titlul proiectului de act normativ 

Hotărâre  

privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţiile didactice din ANEXA nr. I din Legea – cadru 

nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și 

completările ulterioare 

 

 

Secțiunea 2 

Motivul emiterii actului normativ 

 
 

1. Descrierea 

situației actuale 

 În prezent, personalul didactic de predare, personalul didactic auxiliar, personalul didactic de 

conducere și personalul de îndrumare și control din învățământ beneficiază de creșterea salariilor 

de bază, potrivit art. 38, alin. (4^1) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului 

plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare. 

Drepturile salariale prevăzute la art. 15, respectiv art. 4, art. 5, alin (1), art. 7, art. 8 din 

Reglementări specifice personalului didactic din învățământ, prevăzute în Anexa I, Capitolul I, 

Litera B din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice 

în prezent sunt la nivelul lunii decembrie 2018. 

 

2. Modificare 

preconizata si 

expunere de 

motive 

 

Majorările/creșterile prevăzute la art. 15, respectiv art. 4, art. 5, alin (1), art. 7, art. 8 din 

Reglementări specifice personalului didactic din învățământ, prevăzute în Anexa I, Capitolul I, 

Litera B din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, 

se stabilesc în conformitate cu art. 34 alin. (1) din O.U.G. nr. 114/2018, se calculează și se aplică, 

fiecare, la același salariu de bază, prevăzut de lege pentru luna septembrie 2020. 

În cazul personalului care este încadrat pe coeficient precum și a personalului care în anul 2019 

are salariul de bază la nivelul celui din anul 2020, majorările salariale prevăzute la art. 2 se 

calculează și se aplică, fiecare, la același salariu de bază în plată. 

Sporurile, indemnizațiile și compensațiile de care beneficiază personalul didactic de predare, 

personalul didactic auxiliar, personalul didactic de conducere și personalul de îndrumare și 

control din învățamânt se stabilesc în conformitate cu prevederile art. 34, alin. (2) din Ordonanța 

de Urgență a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor 

publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi 

prorogarea unor termene. 

3. Alte 

informaţii 

   Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect. 



 

Secțiunea 4 

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 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: 

 2019 2020 2021 2022 2023 Media 

(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, 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 și servicii       

3. Impact financiar, plus, din care:       

a) buget de stat       

b) bugete locale       

4. Propuneri pentru acoperirea creșterii cheltuielilor bugetare Buget de stat 

5. Propuneri pentru a compensa reducerea veniturilor bugetare Nu este cazul 

6. Calcule detaliate 

privind fundamentarea 

modificărilor cheltuielilor 

bugetare 

 -mii lei- 

 

CHELTUIELI 

 

2019 

 

2020 

 

2021 

 

2022 

 

2023 

 

Media 

Indemnizații  membri       

Indemnizații de conducere       

Cheltuieli cu salariile        

Total indemnizații si salarii       

Bunuri si servicii       

Cheltuieli pentru investiții       

Din care:       

Autoturism  buc.       

Microbuz       

Cheltuieli totale       

7. Alte informaţii Acordarea acestor majorări se face cu încadrarea în bugetul aprobat. 

 

Secțiunea 5 

Efectele proiectului de act normativ asupra legislației în vigoare 

 

1. Proiecte de acte 

normative suplimentare 

Nu este necesară elaborarea unor proiecte de acte normative suplimentare. 

2. Compatibilitatea 

proiectului de act normativ 

Proiectul de act normativ nu transpune şi nici nu implementează un act comunitar, ci 

doar urmează recomandările la nivel legislativ. 



cu legislația comunitară în 

materie 

3. Decizii ale Curții 

Europene de Justiție şi alte 

documente 

Prezentul proiect de act normativ respectă standardele europene în ceea ce privește 

elaborarea actelor normative la nivelul Uniunii Europene. 

4. Evaluarea conformității: Nu este cazul 

5. Alte acte normative şi/sau 

documente internaționale 

din care decurg 

angajamente 

Prezentul proiect de act normativ nu face referire la nici un document internațional 

din care să decurgă angajamente. 

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

 

Secțiunea 6 

Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ 
 

I. Informaţii privind procesul de consultare cu 

organizații neguvernamentale, institute de 

cercetare şi alte organisme implicate 

Pe parcursul elaborării proiectului de Hotărâre de Guvern 

privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţiile didactice 

din anexa nr. I din Legea – cadru nr. 153/2017 privind 

salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu 

modificările și completările ulterioare au fost consultate 

federațiile sindicatelor reprezentative din învățământ. 

2. Fundamentarea alegerii organizațiilor cu care 

a avut loc consultarea, precum și a modului în 

care activitatea acestor organizații este legată de 

obiectul proiectului de act normativ 

Recunoașterea națională a organismelor consultante. 

3. Consultările organizate cu autoritățile 

administrației publice locale, în situația în care 

proiectul de act normativ are ca obiect activități 

ale acestor autorități, în condițiile Hotărârii 

Guvernului nr. 521/2005 privind procedura de 

consultare a structurilor asociative ale 

autorităților administrației publice locale la 

elaborarea proiectelor de acte normative 

 

 

 

Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect. 

4. Consultările desfășurate în cadrul consiliilor 

interministeriale, în conformitate cu prevederile 

Hotărârii Guvernului nr. 750/2005 privind 

constituirea consiliilor interministeriale 

permanente 

 

Prevederile proiectului de act normativ nu se referă la 

domeniile de activitate în coordonarea consiliilor 

interministeriale permanente. 

5. Informații privind avizarea de către: 

a) Consiliul Legislativ 

b) Consiliul Suprem de Apărare a Țării 

c) Consiliul Economic și Social 

d) Consiliul Concurenței 

e) Curtea de Conturi 

 

Proiectul de act normativ urmează a fi avizat de către 

Consiliul Economic şi Social şi Consiliul Legislativ. 

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

Secțiunea 7 

Activități de informare publică privind elaborarea şi implementarea proiectului de act 

normativ 
 

 

1. Informarea societății civile cu privire la 

necesitatea elaborării proiectului de act 

normativ 

 

La elaborarea proiectului de act normativ a fost 

îndeplinita procedura transparentei decizionale conform 

Legii nr. 52/2003. 

2. Informarea societății civile cu privire la 

eventualul impact asupra mediului în urma 

implementării proiectului de act normativ, 

precum şi efectele asupra sănătății și securității 

cetățenilor sau diversității biologice 

 

Proiectul de act normativ nu are impact asupra 

mediului înconjurător. 

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



 

Secțiunea 8 

Măsuri de implementare 
 

1. Măsurile de punere în aplicare a proiectului 

de act normativ de către autoritățile 

administraţiei publice centrale şi/sau locale - 

înfiinţarea unor noi organisme sau extinderea 

competenţelor instituţiilor existente 

Nu este necesară înființarea unor noi organisme sau 

extinderea competenţelor instituţiilor existente pentru 

punerea în aplicare a proiectului de act normativ 

 

2. Alte informaţii 

Punerea în aplicare a proiectului de act normativ va avea 

loc imediat după adoptare, nefiind necesară o perioadă 

suplimentară şi/sau o perioadă de tranziţie pentru punerea 

în aplicare. 

 

 

 

Față de cele prezentate, a fost elaborat prezentul proiect de Hotărâre de Guvern privind stabilirea salariilor de 

bază pentru funcţiile didactice din Anexa nr. I din Legea – cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului 

plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, proiect pe care îl supunem spre aprobare 

Guvernului. 
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