
 

            Secţiunea 1 

Titlul proiectului de act normativ 

Hotărâre 

privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației și Cercetării și privind 

modificarea și completarea Hotărârii  de Guvern nr. 855/1998 din 26 noiembrie 1998 

privind înfiinţarea Centrului Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi 

Tehnic 

 

 

Secțiunea a 2-a 

Motivul emiterii actului normativ 

 

1. Descrierea situaţiei actuale 

 

I.În prezent, sunt în vigoare Hotărârea Guvernului nr. 26/2017 privind organizarea și 

funcționarea Ministerului Educației Naționale  publicată în Monitorul Oficial al României, 

Partea I, nr 51 din 18 ianuarie 2017, cu modificările și completările ulterioare și   Hotărârea 

Guvernului nr.  13/2017 publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr 44 din 16 

ianuarie 2017privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Cercetării şi Inovării, cu 

modificările și completările ulterioare. 

Prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 68/2019 din 6 noiembrie 2019 privind stabilirea 

unor măsuri la nivelul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea şi completarea 

unor acte normative, s-a înfiinţat Ministerul Educaţiei şi Cercetării prin reorganizarea 

Ministerului Educaţiei Naţionale şi prin preluarea activităţii şi structurilor specializate de la 

Ministerul Cercetării şi Inovării, respectiv preluarea activităţii şi structurii Autorităţii 

Naţionale pentru Formare Profesională Iniţială în Sistem Dual din România din subordinea 

Guvernului. Prin derogare de la prevederile art. 59 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului 

nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare, activitatea şi structurile 

specializate în domeniul cercetării şi inovării sunt coordonate de un secretar de stat din 

cadrul Ministerului Educației și Cercetării. 

Prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 68/2019 sunt prevăzute măsuri de reorganizare 

a ministerelor, în sensul în care Ministerul Educației și Cercetării, nou înființat preia inclusiv 

componentele de cercetare științifică, dezvoltare tehnologică, inovare. 

În acest context, ministerul trebuie să se organizeze nu numai din punct de vedere al 

schimbării denumirii, cât și pentru îndeplinirea atribuțiilor în vederea gestionării domeniilor 

educație, formare profesională, cercetare științifică, dezvoltare tehnologică și inovare. 



Avem în vedere punerea în aplicare a Programului de guvernare și îndeplinirea principalei 

misiuni a Ministerului Educației și Cercetării de formare, prin educaţie, formare profesională 

și cercetare a infrastructurii mentale a societăţii româneşti, în acord cu noile cerinţe, derivate 

din statutul României de ţară membră a Uniunii Europene şi din funcţionarea în contextul 

globalizării, şi de generare sustenabilă a unei resurse umane naţionale înalt competitive, 

capabilă să funcţioneze eficient în societatea actuală şi viitoare. 

II.  În prezent sunt în vigoare Hotărârea  de Guvern nr. 855/1998 din 26 noiembrie 1998 

privind înfiinţarea Centrului Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic 

publicată în Monitorul Oficial nr. 465 din  4 decembrie 1998 și   Hotărârea de Guvern nr. 

901/2018 din 9 noiembrie 2018 pentru aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare 

şi a structurii organizatorice ale Autorităţii Naţionale pentru Formare Profesională Iniţială 

în Sistem Dual din România 

publicată în Monitorul Oficial  nr. 970 din 16 noiembrie 2018. 

Luând în considerare necesitatea eficientizării formării profesionale iniţiale în sistem dual la 

nivel naţional printr-o abordare unitară, corelată cu toate segmentele domeniului de 

educație, cerută  de operatorii economici şi parteneri sociali interesaţi, ţinând seama de 

multiplele sincope cauzate de o abordare neunitară a segmentului formare profesională 

inițială în sistem dual, analizând  necesitatea luării unor măsuri urgente pentru gestionarea 

și operaționalizarea tuturor solicitărilor de formare profesională iniţială în sistem dual, 

inclusiv de adaptarea reţelei şcolare la aceste solicitări, se impune abordarea într-o nouă 

paradigmă a domeniului, și a autorității care-l gestionează. 

Guvernul are rolul de a  asigura funcţionarea echilibrată şi dezvoltarea sistemului naţional 

economic şi social, de a exercita conducerea generală a administrației publice, cu efecte 

directe asupra cetățenilor, elemente care vizează interesul public. 

Având în vedere aspectele prezentate, este necesară o nouă hotărâre a Guvernului pentru 

organizarea și funcționarea Ministerului Educației  și Cercetării. 

Astfel, prezentul act normativ are ca scop crearea cadrului legal de organizare şi funcționare 

a Ministerului Educației și Cercetării, organ de specialitate al administrației publice centrale, 

cu personalitate juridică. 

Prezentul act normativ nu transpune legislație comunitară și nu creează cadrul pentru 

aplicarea directă a acesteia.      

 

2. Schimbări preconizate 

Prin prezentul act normativ, se urmăreşte: 

I. Stabilirea structurii organizatorice, funcțiile şi atribuțiile cu caracter general  și cele cu 

caracter specific ale Ministerului Educației și Cercetării, care organizează și conduce sistemul 

național de educație, a formării profesionale, cercetării științifice universitare, dezvoltării 

tehnologice, inovării și formării Profesionale Iniţiale în Sistem Dual. 



În cadrul Ministerului Educației și Cercetării funcționează Direcția Generală Cercetare 

Științifică Dezvoltare tehnologică și Inovare coordonată de un secretar de stat din cadrul 

ministerului.  

În cadrul Ministerului Educaţiei și Cercetării se organizează şi funcţionează Organismul 

Intermediar în cadrul Programului Operaţional "Capital uman", denumit în continuare OI 

POCU, reorganizat în cadrul Ministerului Educaţiei și Cercetării și îndeplineşte atribuţiile 

delegate de Autoritatea de management pentru Programul operaţional "Capital uman" din 

cadrul Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene, ca 

organism intermediar la nivel naţional. 

OI POCU va derula în continuare şi activităţile şi responsabilităţile Organismului 

intermediar în cadrul Programului operaţional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane", 

până la închiderea Programului operaţional sectorial 2007 - 2013. 

Posturile ocupate cu personalul aferent, pentru activitatea de organism intermediar OI 

POCU, din cadrul inspectoratelor şcolare judeţene, se transferă în termen de 30 de zile de la 

publicarea prezentei hotărâri în structura Ministerului Educaţiei și Cercetării. Predarea-

preluarea posturilor menţionate anterior şi mutarea persoanelor se vor realiza în baza unui 

ordin de ministru. 

 

În cadrul Ministerului Educaţiei și Cercetării funcţionează, la nivel de direcţie, Organismul 

intermediar  în cadrul Programului Operațional ”Capital Uman”, denumit în continuare OI 

POCU și îndeplinește atribuțiile delegate de Autoritatea de managemnt pentru Programul 

operațional  ”Capital Uman”  și cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale, Administrației 

Publice și Fondurilor Europene, ca organism intermediar la nivel național. 

Organismul intermediar îndeplineşte atribuţiile delegate de Autoritatea de management 

pentru Programul operaţional "Creşterea competitivităţii economice" şi pentru Programul 

operaţional "Competitivitate" prin acordul părţilor implicate. 

 Organismul intermediar va derula activităţile şi responsabilităţile Organismului 

intermediar în cadrul Programului operaţional "Creşterea competitivităţii economice", care 



a funcţionat în cadrul Autorităţii Naţionale pentru Cercetare Ştiinţifică şi Inovare, până la 

închiderea Programului operaţional sectorial 2007 - 2013. 

Numărul de posturi care funcţionează în cadrul Organismului intermediar este cuprins în 

numărul maxim de posturi aprobat pentru funcţionarea Ministerului Educaţiei și Cercetării. 

II.  Hotărârea  de Guvern nr. 855/1998 din 26 noiembrie 1998 privind înfiinţarea Centrului 

Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic publicată în Monitorul Oficial 

nr. 465 din  4 decembrie 1998 se modifică și se completează prin preluarea de atribuții și 

competențe privind  organizarea şi coordonarea formării profesionale iniţiale în sistem dual 

din România 

Structura organizatorică, statul de funcţii şi regulamentul de funcţionare ale Centrului 

Naţional de Dezvoltare a Învăţământului Profesional şi Tehnic se aprobă prin ordin al 

ministrului educaţiei și cercetării, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei 

hotărâri de guvern. " 

Preluarea posturilor ocupate de la Autoritatea Naţională pentru Formare Profesională 

Iniţială în Sistem Dual din România şi încadrarea personalului în numărul maxim de posturi 

aprobat se realizează în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, 

cu respectarea procedurii, dispoziţiilor legale şi regimului juridic aplicabil fiecărei categorii 

de personal. 

 

3. Alte informații –  Nu este cazul. 

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. 



 

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: 

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: 

      

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. 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 suplimentare. 

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; 

 La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 26/2017 

privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale, publicată în Monitorul 

Oficial al României, Partea I, nr. 51 din 18 ianuarie 2017, cu modificările şi completările 

ulterioare şi Hotărârea Guvernului nr. 13/2017 privind organizarea şi funcţionarea 

Ministerului Cercetării și Inovării, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 44 

din 16 ianuarie 2017, cu modificările şi completările ulterioare,  Hotărârea de Guvern  nr. 

901/2018 din 9 noiembrie 2018 pentru aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare 

şi a structurii organizatorice ale Autorităţii Naţionale pentru Formare Profesională Iniţială 

în Sistem Dual din România 

 

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 privind organizarea și 

funcționarea Ministerului Educației și Cercetării, pe care îl supunem Guvernului spre adoptare. 

 

MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII 

MINISTRU, 

Monica Cristina ANISIE 
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MINISTRU 
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MINISTRU 

Vasile Florin CÎȚU 

 

 

 

 

MINISTERUL JUSTIȚIEI 

MINISTRU 

Marian Catalin PREDOIU 


