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NOTĂ DE FUNDAMENTARE 

 

 

 

            Secţiunea 1 

          Titlul proiectului de act normativ 

                Hotărâre 

pentru modificarea Hotărârii Guvernului  

nr. 369/2021 privind organizarea şi funcționarea  

Ministerului Educației 

Secțiunea a 2-a 

Motivul emiterii actului normativ 

2.1 Sursa proiectului de act normativ 

Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului "Regele Mihai I al României" 

din Timișoara (USAMVB Timișoara) transmite propunerea de schimbare a denumirii în  Universitatea 

de Științele Vieții „Regele Mihai I” din  Timișoara, ca urmare a aprobării în Senatul Universității și 

aprobării prin hotărârea nr. .4116/14.06.2022. 

 

2.2. Descrierea situaţiei actuale 

Ministerul Educației (ME) este organ de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate 

juridică, care se organizează şi funcționează în subordinea Guvernului. Organizarea și funcționarea 

Ministerului Educației se face în baza H.G. nr. 369/2021, cu modificările și completările ulterioare. 

Ministerul Educaţiei are rol de sinteză şi de coordonare în aplicarea strategiilor sectoriale şi a 

Programului de guvernare pentru educaţie, formare profesională şi cercetare științifică universitară, 

exercitându-şi atribuțiile 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, ca organ de specialitate al administrației publice centrale, are drept de inițiativă 

şi de execuție în domeniul politicii financiare şi al resurselor umane din sfera educaţiei, formării 

profesionale și cercetării științifice universitare.  

În temeiul art. 123 alin. (2) din Legea Educației Naționale nr. 1/2011 cu modificările și completările 

ulterioare, autonomia universitară dă dreptul comunității universitare să își stabilească misiunea 

proprie, strategia instituțională, structura, activitățile, organizarea şi funcționarea proprie, gestionarea 

resurselor materiale şi umane, cu respectarea strictă a legislației în vigoare. Astfel, Universitatea de 

Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului "Regele Mihai I al României" din Timișoara 

(USAMVB Timișoara) propune schimbarea denumirii în raport cu schimbările europene existente la 

nivel academic, de cercetare, precum și ale pieței muncii care sunt accelerate de provocările majore și 

complexe din sfera științelor vieții.   

Chiar dacă își modifică denumirea,  USAMVB Timișoara își păstrează misiunea didactică, de 

cercetare științifică, de extensie universitară și de consultanță. Prin misiunea amintită, universitatea 

urmărește să contribuie la dezvoltarea economică națională și internațională, să formeze competențe 

pentru exercitarea cu succes a unei profesii; să extindă cunoașterea științifică în domeniul științelor 

vieții; să constituie o sursă și o resursă pentru dezvoltarea societății în ansamblul ei.  

Ultimile decenii au produs schimbări majore în dinamica întregii societăți, în ceea ce privește 

dezvoltarea academică a universităților cu același profil agronomic din Europa, universități care s-au 

integrat unui nou trend de cerințe ale pieței muncii, consolidându-și identitatea în spațiul european al 

învățământului. Viziunea instituției este în concordanță cu principiile enunțate privind dezvoltarea 
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spațului educațional european și cu cele din strategia de dezvoltare a Uniunii Europene pentru perioada 

2021-2027. Provocările cu care se confruntă societatea actuală impune consolidarea relațiilor dintre 

universitățile europene în domeniile cercetării, educației și inovării, consolidare care se realizează sub 

deviza „Eforturi comune pentru un viitor durabil”.  

Pentru creșterea vizibilității internaţionale, pentru asigurarea unei recunoașteri mai largi și a 

armonizării calificărilor din cadrul învățământului superior agronomic, pentru a-și putea dezvolta 

parteneriatele, pentru a crește numărul de studenți și / sau  cadre didactice, pentru diversificarea 

curriculei etc, Universitatea dorește să își modifice denumirea din  Universitatea de Ştiinţe Agricole 

şi Medicină Veterinară a Banatului "Regele Mihai I al României" din Timișoara în Universitatea 

de Științele Vieții „Regele Mihai I” din  Timișoara.  

Având în vedere autonomia universitară, Senatul Universității de Ştiinţe Agricole şi Medicină 

Veterinară a Banatului "Regele Mihai I al României" din Timișoara a aprobat prin Hotărârea 

Senatului  nr. 4116/14.06.2022 modificarea denumirii din  Universitatea de Ştiinţe Agricole şi 

Medicină Veterinară a Banatului "Regele Mihai I al României" din Timișoara în Universitatea de 

Științele Vieții „Regele Mihai I” din  Timișoara.. 

 

2.3 Schimbări preconizate 

Prezentul proiect de Hotărâre de Guvern are rolul de a modifica prevederile Hotărârii de Guvern 

nr. 369/2021 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației, cu modificările și 

completările ulterioare. Astfel: 

La anexa nr. 3 - Instituţiile de învăţământ superior de stat care funcţionează în coordonarea 

Ministerului Educaţiei, la numărul curent 44, coloana „Denumirea instituției” se modifică și va avea 

următorul cuprins: 

- la poziția 44, din denumirea ”Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a 

Banatului "Regele Mihai I al României" din Timișoara”, în ”Universitatea de Științele Vieții 

„Regele Mihai I” din  Timișoara ”. 

Aceste modificări se fac în temeiul prevederilor art. 118, alin (1), 123 alin (1), (2) și (3) si al art. 

223 din Legea Educației Naționale nr. 1/2011 cu modificările și completările ulterioare, și adresei 

Universității  de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului "Regele Mihai I al României" 

din Timișoara nr. 4302/22.06.2022, înregistrată la Ministerul Educației cu nr. 11007/22.06.2021, prin 

care se comunică Hotărârea Senatului nr. 4116/14.06.2022 de aprobare a noii denumiri a universității. 

 

2.4 Alte informații –  Nu este cazul. 

Secțiunea a 3-a: 

Impactul socioeconomic **) 

3.1 Descrierea generală a beneficiilor și costurilor estimate ca urmare a intrării în vigoare a 

actului normativ  

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

 

3.2 Impactul social 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

 

3.3 Impactul asupra drepturilor și libertăților fundamentale ale omului 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

 

3.4 Impactul macroeconomic 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 
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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 

4.1 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. contribuții de asigurări 

      

d) alte tipuri de venituri  

(se va menționa natura acestora) 
      

4.2 Modificări ale cheltuielilor 

bugetare, plus/minus, din care: 
      

a) buget de stat, din acesta: 

i. cheltuieli de personal 

bunuri și servicii 

      

b) bugete locale: 

i. cheltuieli de personal 

ii. bunuri și servicii 

 

      

c) bugetul asigurărilor sociale de 

stat: 

i. cheltuieli de personal 

      

3.4.1 Impactul asupra economiei și asupra principalilor indicatori macroeconomici 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

 

3.4.2 Impactul asupra mediului concurențial și domeniului ajutoarelor de stat 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

 

3.5 Impactul asupra mediului de afaceri 

 Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

 

3.6 Impactul asupra mediului înconjurător 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

 

3.7 Evaluarea costurilor și beneficiilor din perspectiva inovării și digitalizării 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

 

3.8 Evaluarea costurilor și beneficiilor din perspectiva dezvoltării durabile 

Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect. 

 

3.9 Alte informații – Nu este cazul. 

Secțiunea a 4-a 

Impactul financiar asupra bugetului general consolidat atât pe termen scurt, pentru anul 

curent, cât şi pe termen lung (pe 5 ani), inclusiv informații cu privire la cheltuieli și venituri 
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bunuri și servicii 

d) alte tipuri de cheltuieli 

(se va menționa natura acestora) 
      

4.3 Impact financiar, plus/minus, 

din care: 

a) buget de stat 

      

4.3 Impact financiar, plus/minus, 

din care: 

a) buget de stat 

      

b) bugete locale       

4.4 Propuneri pentru acoperirea 

creșterii cheltuielilor bugetare 

      

4.5 Propuneri pentru a compensa 

reducerea veniturilor bugetare 

      

4.6 Calcule detaliate privind 

fundamentarea modificărilor 

veniturilor și/sau cheltuielilor 

bugetare 

      

4.7 Prezentarea, în cazul proiectelor de acte normative a căror adoptare atrage majorarea cheltuielilor 

bugetare, a următoarelor documente: 

a) fișa financiară prevăzută la art.15 din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările 

şi completările ulterioare, însoțită de ipotezele și metodologia de calcul utilizată; 

b) declarație conform căreia majorarea de cheltuială respectivă este compatibilă cu obiectivele şi 

prioritățile strategice specificate în strategia fiscal-bugetară, cu legea bugetară anuală şi cu plafoanele 

de cheltuieli prezentate în strategia fiscal-bugetară. 

4.8 Alte informații 

 

 

Secțiunea a 5-a: 

Efectele proiectului de act normativ asupra legislației în vigoare 

 

5.1 Măsuri normative necesare pentru aplicarea prevederilor proiectului de act normativ 

Nu este cazul. 

 

5.2 Impactul asupra legislației in domeniul achizițiilor publice 

Nu este cazul. 

 

5.3 Conformitatea proiectului de act normativ cu legislația UE (în cazul proiectelor ce transpun 

sau asigură aplicarea unor prevederi de drept UE).  

Nu este cazul. 

 

5.3.1 Măsuri normative necesare transpunerii directivelor UE 

Nu este cazul. 

 

5.3.2 Măsuri normative necesare aplicării actelor legislative UE   

Nu este cazul. 

 

5.4 Hotărâri ale Curții de Justiție a Uniunii Europene  

Nu este cazul. 
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5.5 Alte acte normative  şi/sau documente internaționale din care decurg angajamente asumate  

Nu este cazul. 

5.6. Alte informații   

Nu este cazul. 

 

Secțiunea a 6-a: 

Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ 

 

6.1 Informații privind neaplicarea procedurii de participare la elaborarea actelor normative 

Nu este cazul 

 

6.2 Informații privind procesul de consultare cu organizații neguvernamentale, institute de 

cercetare și alte organisme implicate.  

Nu este cazul 

 

6.3 Informații despre consultările organizate cu autoritățile administrației publice locale  

Nu este cazul 

 

6.4 Informații privind puncte de vedere/opinii emise de organisme consultative constituite prin 

acte normative  
Nu este cazul 

 

6.5 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 prezentului act normativ a fost avizat favorabil de Consiliul Legislativ prin adresa…. 

6.6 Alte informaţii 

Nu este cazul 

 

 

Secțiunea a 7-a: 

Activități de informare publică privind elaborarea şi implementarea proiectului de act 

normativ 

 

7.1 Informarea societății civile cu privire la elaborarea proiectului de act normativ 

Nu este cazul 

 

7.2 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. 
Nu este cazul 

7.2 Alte informații                 

Nu este cazul 



6 
 

Secțiunea a 8-a: 

Măsuri privind implementarea, monitorizarea și evaluarea proiectului de act normativ 

 

8.1 Măsurile de punere în aplicare a proiectului de act normativ  

Prevederile prezentului act normativ vor fi puse în aplicare, după aprobare, de direcțiile de specialitate 

ale Ministerului Educației, precum şi de către instituția de învățământ superior, fără a fi necesară 

înființarea unor noi organisme sau extinderea competențelor acestor direcții. 

8.2 Alte informații                     

Nu este cazul. 

 

Față de cele prezentate, a fost elaborat proiectul de Hotărâre pentru modificarea 

Hotărârii Guvernului nr. 369/2021 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, cu 

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

 

MINISTRUL EDUCAȚIEI, 

 

Sorin – Mihai CÎMPEANU 

 

 

 

 

AVIZĂM FAVORABIL 

 

 

MINISTRUL MUNCII ȘI SOLIDARITĂȚII SOCIALE, 

 

Marius-Constantin BUDĂI 

 

 

 

 

MINISTRUL FINANȚELOR, 

 

Adrian CÂCIU 

 

 

 

MINISTRUL JUSTIȚIEI, 

 

Marian-Cătălin PREDOIU 


