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Secţiunea 1 

Titlul proiectului de act normativ 

 

 

Hotărâre 

pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 24/2020 privind organizarea şi funcţionarea 

Ministerului Educaţiei și Cercetării  
 

 

Secțiunea a 2-a 

Motivul emiterii actului normativ 

 

1. Descrierea situaţiei actuale 

 

Ministerul Educației și Cercetării, 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 Educației și Cercetării, în calitate de autoritate de stat, în conformitate cu 

prevederile art. 32 din Constituția României republicată, își îndeplinește obligațiile ce-i revin 

prin punerea în aplicare a cadrului legal și asigurarea exercitării dreptului fundamental la 

educație, în condițiile stării de alertă.   

Prin intrarea în vigoare a Legii nr. 55 / 2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și 

combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 pe perioada stării de alertă, a fost restrans 

dreptul preșcolarilor, elevilor și studenților, de a desfășura activități didactice prin 

interacțiune ,,față în față” în unitățile și instituțiile de învățământ. 

În acest sens a fost emisă OUG nr. 141/2020 privind instituirea unor măsuri pentru buna 

funcţionare a sistemului de învăţământ şi pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei 

naţionale nr. 1/2011 și Ordinul comun MEC/MS nr. 5487/1494/2020 pentru aprobarea 

măsurilor de organizare a activităţii în cadrul unităţilor/instituţiilor de învăţământ în condiţii 

de siguranţă epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2, prin 

carea au fost instituite măsuri specifice de protecție a elevilor și personalului din învățământ 

pentru ca activitatea didactică să se poată desfășura în condiții de siguranță sanitară. 

 

Cursurile școlare au început în condițiile instituirii stării de alertă, organizarea activităților 

didactice făcându-se în mod diferențiat, prin respectarea unor măsuri stricte de igienă și 

distanțare socială, fapt care atrage micșorarea numărului de elevi într-o clasă, cu creșterea a 

numărului de clase și implicit de posturi.  

 

În acest context, pentru a se putea asigura un act educațional de calitate, precum și 

respectarea măsurilor de igienă în învățământul preuniversitar, este necesară suplimentarea 

numărului de posturi pentru personalul didactic auxiliar și nedidactic din unitățile de 

învățământ preuniversitar de stat în anul școlar 2020-2021.  

 

2. Schimbări preconizate 
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- în mii lei (RON) - 

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 

      

În anul școlar 2020-2021, se suplimentează cu 750 de posturi, pentru  pentru personalul 

didactic auxiliar și nedidactic din unitățile de învățământ preuniversitar de stat. 

 

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) 
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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: În anul 2020  cheltuielile bugetare se vor 

face cu încadrarea în bugetul aprobat 

Ministerului Educației și Cercetării.  

În anii financiari următori, cheltuielile 

bugetare se vor realiza cu încadrarea în 

fondurile aprobate prin legile bugetare 

anuale.  

 

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. 
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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  
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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. 

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. 
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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, pe care îl supunem Guvernului spre adoptare. 

 

 

MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII 

 

Monica Cristina ANISIE 

 

 

 

 

AVIZĂM FAVORABIL 

 

 

 
Ministrul Justiției,                                                                                 Ministrul Finanțelor Publice  

                        

Cătălin Marian PREDOIU                                                                          Florin Vasile CÎȚU                                        

                                                                                                                

                                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


