
NOTĂ DE FUNDAMENTARE 

 

1. Titlul proiectului de act normativ 

 

Hotărâre a Guvernului 

pentru completarea Anexei 1 punctul I litera C “Obiective ale administrației centrale” la 

Hotărârea Guvernului nr.1.486/2005 privind asigurarea pazei și protecției obiectivelor, 

bunurilor şi valorilor cu efective de jandarmi. 

 

 

2. Motivele emiterii proiectului de act normativ 

 

1. Descrierea 

situaţiei actuale 

Potrivit art.2 din Legea 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, 

valorilor şi protecţia persoanelor, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare, ministerele sunt obligate să asigure paza 

imobilelor în care își desfășoară activitatea.  

Totodată, în conformitate cu prevederile art.6 din Legea 333/2003 

privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare, paza obiectivelor 

de importanţă deosebită pentru activitatea statului se asigură cu 

efective de jandarmi. 

Din analiza anexei 1, punctul C din H.G. 1486/2005 privind asigurarea 

pazei şi protecţiei obiectivelor, bunurilor şi valorilor cu efective de 

jandarmi, rezultă faptul că majoritatea ministerelor din administrația 

publică centrală, beneficiază de asigurarea obiectivelor de către 

Jandarmeria Română, pe baza faptului că se încadrează la obiective de 

importanță deosebită pentru activitatea statului. 

Minsterul Educației, potrivit art.1 alin.(1) din HG. nr.369/2021 privind 

organizarea și funcționarea Ministerului Educației, cu modificările 

ulterioare, este organ de specialitate al administrației publice 

centrale, cu personalitate juridică, care se organizează și funcționează 

în subordinea Guvernului României, având un rol de importanță 

deosebită în activitatea statului Român.  

Totodată, potrivit art. 3 alin.(1) din același act normativ, ministerul 

organizează și conduce sistemul național de educație, formare 

profesională şi cercetare ştiinţifică universitară și realizează, după 

caz, împreună cu ministerele de resort, politica guvernamentală în 

domeniile sale de activitate. 

Astfel, pentru realizarea obiectivelor propuse, în cadrul Ministerul 

Educației se desfășoară activități de evaluare, coordonare și control al 

realizării politicilor în domeniul educațional, au loc frecvente activități 

de politică externă la care participă demnitari români/străini și sunt 

operate documente clasificate. 



Din interpretarea legislației incidente rezultă că singura modalitate prin 

care ministerul poate să își îndeplinească obligația de a asigura 

imobilele în care își desfășoară activitatea, exceptând paza asigurată 

prin efective de jandarmi, este de a demara proceduri de achiziție a 

serviciilor de pază. 

Însă, din cauza faptului că există un număr foarte mare de operatori 

economici pentru asigurarea pazei și protecției de obiective care 

participă la procedurile de achiziție astfel că, în majoritatea cazurilor, 

ne-am confruntat cu situația în care protecția obiectivelor nu a mai 

putut fi asigurată deorece procedurile demarate s-au finalizat după 

pronunțarea de către instanțele de judecată asupra derulării procedurii. 

În consecință, timpul de derulare a procedurilor nu poate fi estimat, 

existând an de an riscul ca Ministerul Educației să nu poată să își 

îndeplinească obligația de a asigura paza imobilelor, precum și riscul 

ca imobilele în care își desfășoară activitate să rămână fără pază, fapt ce 

ar pereclita grav activitatea instituției publice. 

Mai mult, asigurarea pazei cu efective de jandarmi, în condițiile art.1 

din HG nr.1486/2005, reprezintă un beneficiu și asupra costurilor 

administrative. 

Pe cale de consecință, pentru a elimina aceste riscuri, pentru faptul că 

la data de 01.05.2021 ministerul nu a reușit să încheie un contract pentru 

serviciile de pază și pentru faptul că există tensiuni interne și există 

premisele unor acte de dezordine și tulburare gravă a ordinii publice, 

rezultate din modificările substanțiale și dinamice aduse sistemului 

educațional, raportat la desfășurarea actului educațional în școli, pe 

timpul stării de alertă, fapt care a produs tensiuni în rândul părinților 

și al diverselor organisme non guvernamentale, materializate prin 

proteste în fața ministerului, în temeiul art. 6 alin.(6) a Legii nr.333/2003 

am solicitat și obținut asigurarea temporară a protecției obiectivelor cu 

efective de jandarmi,  prin încheierea contractului de prestări servicii 

nr.11254 din 29.04.2021, semnat între Direcția Generală de Jandarmi a 

Municipiului București și Ministerul Educației, pentru o durată de 180 

de zile, în perioada 30.04.-26.10.2021, fiind asigurată paza și protecția 

cu efective de jandarmi pentru obiectivele Ministerul Educației din str. 

General Berthelot nr.28-30, sector 1, București și din str. Spiru Haret 

nr.10-12, sector 1 București.  

 

2.Schimbări 

preconizate 

Prezentul act normativ propune completarea Anexei 1 punctul I litera C 

“Obiective ale administrației centrale” din Hotărârea de Guvern nr. 

1.486/2005 privind asigurarea pazei şi protecţiei obiectivelor, bunurilor 

şi valorilor cu efective de jandarmi, cu modificările și completările 

ulterioare, prin introducerea sediilor Ministerului Educației, respectiv 



cel din str. General Berthelot nr.28-30, sector 1, București și din str. Spiru 

Haret nr.10-12, sector 1 București, ca fiind obiective la care se asigură 

paza şi protecţia cu efective de jandarmi, cu exceptare de la plată. 

3. Alte informații Efectivele necesare pentru instituirea pazei cu efective de 

jandarmi la obiectivele care fac obiectul prezentului document 

sunt: 

 Sediul Ministerului Educației din str. General Berthelot nr.28-30, 

sector 1, București: 

- 1 post de pază și control acces permanent; 

- 1 post de pază și control acces temporar. 

 

 Sediul Ministerului Educației din str. Spiru Haret nr.10-12, sector 

1 București: 

- 1 post de pază și control acces permanent. 

 

 

3. Impactul socio-economic al proiectului de act normativ 

 

1. Impactul macroeconomic Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

 

Impactul asupra mediului 

concurențial și domeniului 

ajutoarelor de stat 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

 Impactul asupra mediului de 

afaceri 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

Impactul asupra sarcinilor 

administrative 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

Impactul asupra 

întreprinderilor mici și mijlocii 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect 

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

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

Alte informații Nu au fost identificate 

 

 

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 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) 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  -  -  -  -  -  - 

(iii) cheltuieli de capital  -  -  -  -  -  - 

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  -  -  -  -  -  - 

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  

 

 

5.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. 

 

 Nu este cazul 

2. Conformitatea proiectului de act normativ cu 

legislaţia europeană în cazul proiectelor ce transpun 

prevederi europene 

 Nu este cazul 

3. Măsuri normative necesare aplicării directe a actelor 

normative comunitare 

_ 

4. Hotărâri ale Curții de Justiție a Uniunii Europene _ 

5. Alte acte normative şi/sau documente internaţionale 

din care decurg angajamente 

 Nu este cazul. 

6. Alte informaţii _ 

 

6. 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  

_ 

2. Fundamentarea alegerii organizaţiilor cu care a avut 

loc consultarea, precum şi a modului în care activitatea 

acestor organizaţii este legată de obiectul proiectului 

de act normativ 

_ 

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 

4. Consultările desfăşurate în cadrul consiliilor 

interministeriale, în conformitate cu prevederile 

Hotărârii Guvernului nr. 750/2005 privind constituirea 

consiliilor interministeriale permanente 

_ 

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 va fi supus avizării 

Consiliului Legislativ 

 

6. Alte informaţii _ 

 

7.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 

_ 

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 

  

_ 

3. Alte informaţii _ 

 

8. 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 competentelor instituţiilor existente 

 

 

- 

2. Alte informaţii  
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Față de cele prezentate mai sus, a fost promovat prezentul proiect de Hotărâre a Guvernului 

pentru completarea anexei nr. 1 punctul I litera C “Obiective ale administrației centrale” la 

Hotărârea Guvernului nr. 1.486/2005 privind asigurarea pazei și protecției obiectivelor, 

bunurilor și valorilor cu efective de jandarmi, care în forma prezentată a fost avizat de către 

instituțiile interesate și de către Consiliul Legislativ și pe care îl supunem spre adoptare. 

 

 

 

 

 
MINISTRUL EDUCAȚIEI                                                     MINISTRUL AFACERILOR INTERNE 

                SORIN MIHAI CÎMPEANU                                                              LUCIAN NICOLAE BODE 

     

 

 

 

 

 

 

 

Avizăm favorabil: 

 

MINISTRUL FINANŢELOR 

 INTERIMAR  

FLORIN- VASILE CÎȚU 
 

 

 

 

 

 

MINISTRUL JUSTIŢIEI 

STELIAN-CRISTIAN ION     
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