
1 

 

 
NOTĂ DE FUNDAMENTARE 

 
 
 

Secţiunea 1 
Titlul actului normativ 

 
Hotărâre pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului  nr. 

44/2016 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei 
Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice, cu modificările şi completările ulterioare 
 
 

 
Secţiunea a 2 – a 

Motivul emiterii actului normativ 
 
1. Descrierea situaţiei actuale 
 

       Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice este organ de 
specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică, care se 
organizează şi funcționează în subordinea Guvernului. Ministerul Educației 
Naționale și Cercetării Științifice a fost înființat prin Hotărârea Guvernului nr. 
44/2016 privind organizarea şi funcționarea Ministerului Educaţiei Naţionale și 
Cercetării Științifice, cu modificările și completările ulterioare. 
       Ministerul Educaţiei Naţionale și Cercetării Științifice are rol de sinteză şi 
coordonare în aplicarea strategiilor sectoriale şi a Programului de guvernare în 
domeniul educaţiei, învăţământului, cercetării ştiinţifice, dezvoltării 
tehnologice şi inovării, exercitându-şi atribuţiile 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 Naţionale și Cercetării Științifice, ca organ de 
specialitate al administrației publice centrale, are drept de iniţiativă şi de 
execuţie în domeniul politicii financiare şi al resurselor umane din sfera 
educaţiei, învăţământului, cercetării ştiinţifice, dezvoltării tehnologice şi 
inovării. 
       La nivelul aparatului ministerului, numărul total de posturi este de 497, 
exclusiv demnitarii şi posturile aferente cabinetului ministrului. Activitatea 
ministerului este coordonată de cinci secretari de stat, ale căror atribuții sunt 
stabilite prin ordin de ministru. 
       Numărul maxim de posturi pentru unitățile din subordinea Ministerului 
Educației  Naționale și Cercetării Științifice, finanțate din venituri proprii și 
subvenții acordate de la bugetul de stat este de 1.795.  
1.1 Proiectul de act normativ transpune legislația comunitară sau 
creează cadrul pentru aplicarea directă a acesteia 
Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect. 
2. Schimbări preconizate 
 

      Prezentul proiect de Hotărâre de Guvern are rolul de a completa prevederile 
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Hotărârii de Guvern nr. 44/2016 privind organizarea și funcționarea 
Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice, cu modificările și 
completările ulterioare prin crearea unui post de Secretar de Stat pentru 
pregătirea profesională în sistem dual. 
      Aceasta se impune având în vedere importanța dezvoltării unui cadru 
adecvat învățământului profesional astfel încât să se realizeze o mai bună 
corelare a nevoilor angajatorilor cu oferta educațională. Rezultatele așteptate se 
referă la creșterea atractivității învățământului profesional, inclusiv în sistem 
dual, îmbunătățirea accesului la o formare profesională de calitate și  pregătirea 
de specialiști în acord cu cerințele actuale de pe piața muncii.   
3. Alte informaţii 

 Nu este cazul. 
 

Secţiunea a 3-a 
Impactul socio-economic al proiectului de act normativ 

 
1. Impact macroeconomic 
Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect. 

11. Impactul asupra mediului concurenţial şi domeniului ajutoarelor de 
stat: 
 Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect. 

2. Impact asupra mediului de afaceri 
 

Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect. 

21.Impactul asupra sarcinilor administrative 
Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect. 

22.Impactul asupra întreprinderilor mici și mijlocii 
Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect. 
3. Impact social 
Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect. 

4. Impact asupra mediului 
Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect. 

5. Alte informaţii 
Nu este cazul. 
 

 
Secţiunea a 4-a 

Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, 
atât pe termen scurt, pentru anul curent, cât şi pe termen lung (pe 5 ani) 

Prezentul act normativ nu are impact asupra bugetului general consolidat.  
 

- în mii lei (RON) - 
Indicatori Anul 

curent 
Următorii 
patru ani 

Media 
pe cinci 
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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: 

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 

Prezentul act normativ nu are impact 
în acest domeniu. 

5. Propuneri pentru a compensa 
reducerea veniturilor bugetare 

Prezentul act normativ nu are impact 
în acest domeniu. 

6. Calcule detaliate privind 
fundamentarea modificărilor 
veniturilor şi/sau cheltuielilor bugetare 
 

Prezentul act normativ nu are impact 
în acest domeniu. 

7. Alte informaţii  Finanțarea acestor cheltuieli se va 
face cu încadrarea în bugetul aprobat 

al  Ministerului Educaţiei Naționale și 

Cercetării Științifice pentru anul 
2016. 
 
 

 
Secţiunea a 5-a 

Efectele prezentului act normativ asupra legislaţiei în vigoare 
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1. Măsuri normative necesare pentru aplicarea prevederilor prezentului 
act normativ (acte normative în vigoare ce vor fi modificate sau abrogate, 
ca urmare a intrării în vigoare a proiectului de act normativ): 
 

a) acte normative în vigoare ce se vor fi modificate sau abrogate, ca urmare a 
intrarii în vigoare a proiectului de act normativ:  
 Se modifică și completează HG nr. 44/2016, cu modificările și completările 
ulterioare. 
b) acte normative ce urmează a fi elaborate în vedere implementării noilor 
dispoziţii: 
Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect 
11. Compatibilitatea prezentului act normativ cu legislația în domeniul 
achizițiilor publice 
Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect. 
2. Conformitatea prezentului act normativ cu legislaţia comunitară în 
cazul proiectelor ce transpun prevederi comunitare 
Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect. 

3. Măsuri normative necesare aplicării directe a actelor normative 
comunitare 
Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect. 

4. Hotărâri ale Curţii de Justiţie a Uniunii Europene  
Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect. 

5. Alte acte normative şi/sau documente internaţionale din care decurg 
angajamente, făcându-se referire la un anume acord, o anume rezoluţie 
sau recomandare internaţională ori la alt document al unei organizaţii 
internaţionale: 
Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect. 

6. Alte informaţii 
Nu este cazul. 

 
Secţiunea a 6-a 

Consultările efectuate în vederea elaborării prezentului act normativ 
 

1. Informaţii privind procesul de consultare cu organizaţiile 
neguvernamentale, institute de cercetare şi alte organisme implicate  
Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect. 

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 
Prezentul 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 



5 

 

procedura de consultare a structurilor asociative ale autorităţilor 
administraţiei publice locale la elaborarea proiectelor de acte normative 
Prezentul 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 
constituirea consiliilor interministeriale permanente 
Prezentul 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 informaţii 
Nu este cazul. 

 

 

Secţiunea a 7-a 
Activităţi de informare publică privind elaborarea  

şi implementarea prezentului act normativ 
 

1. Informarea societăţii civile cu privire la necesitatea elaborării 
prezentului act normativ 
În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența 
decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare, 
proiectul de act normativ a fost afișat pe pagina de internet a ministerului la 
secțiunea ”Proiecte de acte normative” în data de 20.09.2016. 
2. Informarea societăţii civile cu privire la eventualul impact asupra 
mediului în urma implementării prezentului act normativ, precum şi 
efectele asupra sănătăţii şi securităţii cetăţenilor sau diversităţii biologice  
Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect. 
 

3. Alte informații 
Nu este cazul. 
 

Secţiunea a 8-a 
Măsuri de implementare 

 

1. Măsurile de punere în aplicare a prezentului act normativ de către 
autorităţile administraţiei publice centrale şi/sau locale - înfiinţarea unor 
noi organisme sau  extinderea competenţelor instituţiilor existente 
Prezentul act normativ nu se referă la acest subiect. 

2. Alte informaţii 
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Nu este cazul. 
   

Faţă de cele prezentate, a fost elaborat prezentul proiect de  Hotărâre a 

Guvernului  pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 44/2016 

privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei Naţionale şi Cercetării 

Ştiinţifice, cu modificările și completările ulterioare, pe care îl supunem Guvernului 
spre adoptare. 
 

 

 

Ministrul educaţiei naționale și cercetării științifice, 
Mircea DUMITRU 

 
 

 
 

AVIZĂM FAVORABIL: 
          

Ministrul finanţelor publice, 
Anca Dana DRAGU 

 
 

 

Ministrul muncii, familiei, protecţiei sociale 
şi persoanelor vârstnice, 

Dragoș Nicolae PÎSLARU 
 
 
 

 
 

Ministrul justiției, 
Raluca Alexandra PRUNĂ 
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Secretar General 
 

Gabriel LEAHU 
 
 
 

 
Direcția Generală Juridic 

Director 
 

Crina Mădălina CIOBANU 
 
 
 
 

Direcția Generală Buget Finanțe 
Director General 

 
Mihai PĂUNICĂ 

 
 
 

Aviz de legalitate 
 

  
 

Aviz de conformitate 

Secretar de Stat, 
Monica Cristina ANISIE 

 
 
 
 
 

Secretar de Stat, 
Nicoleta-Claudia MOLDOVAN 

 
 
 

Secretar de Stat, 
Laurențiu-Dănuț VLAD 

 
 
 

Secretar de Stat, 
András György KIRÁLY 

 
 


